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 نبذة عن الشاعر

 ) ۱۹۸۱ -۱۹۲۱صالح عبد الصبور (

 

نشـــــــــــأ فـــــــــــي أســـــــــــرة متوســـــــــــطة فـــــــــــي منـــــــــــاخ تغلـــــــــــب علیـــــــــــه النغمـــــــــــة الدینیـــــــــــة التـــــــــــي 

مـــــــــــن التعلـــــــــــیم حتـــــــــــى  �حر�هـــــــــــا، نـــــــــــال قســـــــــــطاً رســــــــــخت داخلــــــــــه فــــــــــي انتظــــــــــار مــــــــــن 

ــود مـــــــــــن خـــــــــــالل  ــات الوجـــــــــ ــا مـــــــــــن نظر�ـــــــــ ــه �عضـــــــــ ــة التـــــــــــي �ونـــــــــــت فیـــــــــ الجامعـــــــــ

 .)۱(�آراء أساتذته الكبار  احتكاكه ببعض زمالء الدراسة وانعكاساً 

�عــــــــــــد رمــــــــــــزا للمفكــــــــــــر والفنــــــــــــان والمبــــــــــــدع الــــــــــــذي �جمــــــــــــع بــــــــــــین موهبــــــــــــة الفــــــــــــن 

وأصــــــــــــــالته، وأعمالــــــــــــــه نتــــــــــــــاج صــــــــــــــراع طو�ــــــــــــــل مــــــــــــــع المعتقــــــــــــــدات والفلســــــــــــــفات 

ــا  ــة عشــــــــر �تا�ــــــ ــل إلــــــــى ثالثــــــ ــة تصــــــ ــة ودینیــــــ ــة وماد�ــــــ ــین وجود�ــــــ ــا بــــــ ــة مــــــ المختلفــــــ

ــا بـــــــــین  وحتـــــــــى  1954وعشـــــــــرات المقـــــــــاالت والدراســـــــــات فـــــــــي الفتـــــــــرة الزمنیـــــــــة مـــــــ

ائد تنــــــــــــــــاول فیهــــــــــــــــا شــــــــــــــــتی مســــــــــــــــمیات ، وخمــــــــــــــــس مســــــــــــــــرحیات وقـصـــــــــــــــ ۱۹۸۱

 المتغیرات التي تشكل إ�قاع الزمن.

ــباه فـــــــــــي العاشـــــــــــرة مـــــــــــع األدب  ــبور منـــــــــــذ صـــــــــ وقـــــــــــد عـــــــــــاش عبـــــــــــد الصـــــــــ

ــم میخائ  ــران ثـــــــ ــن المنفلـــــــــوطي وجبـــــــ ــدءا مـــــــ ــه وأدواتـــــــــه بـــــــ ــین مراحلـــــــ ــنقال بـــــــ یـــــــــل متـــــــ

فت أمامـــــــــه عـــــــــوالم مخیفـــــــــة "نیتشــــــــــة" ـشــــــــ نعیمـــــــــه حینمـــــــــا اشـــــــــتد عـــــــــوده حیـــــــــث تك
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قـــــــــرض الشـــــــــعر فـــــــــي ســـــــــن مبكـــــــــرة "ثالثـــــــــة والتـــــــــي هزتـــــــــه، وعلـــــــــى غرارهـــــــــا بـــــــــدأ � 

 الحقتــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــذه الهوا�ــــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــــى المرحلــــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــرة عامــــــــــــــــــــا، وقــــــــــــــــــــد

 ".1949الجامعیة "

ــق  ــي انطلـــــــــ ــة التـــــــــ ــة الحقیقیـــــــــ ــد البدا�ـــــــــ ــة تعـــــــــ ــة الجامعیـــــــــ ــى أن المرحلـــــــــ علـــــــــ

منهــــــــا الشــــــــاعر حیــــــــث وصــــــــل إلــــــــى مرحلــــــــة النضــــــــج ومنهــــــــا بــــــــدأ یتــــــــزود �كســــــــل 

وفـــــــــــــاروق خورشـــــــــــــید ألـــــــــــــوان المعـــــــــــــارف مـــــــــــــع رفاقـــــــــــــه عبـــــــــــــد الغفـــــــــــــار مكـــــــــــــاوي 

 وغیرهما، و�دأ �عا�ش األسماء الكبار مثل ت. س. الیوت

و�ر�تــــــــــــــون و�ــــــــــــــودلیر وفــــــــــــــالیري وروزوورث ، واختلطــــــــــــــت بداخلــــــــــــــه االتجاهــــــــــــــات 

ــا، وفـــــــــــــي نطـــــــــــــاق الشـــــــــــــعر �انـــــــــــــت  مثـــــــــــــل الرومانتیكیـــــــــــــة والكالســـــــــــــیكیة وغیرهـــــــــــ

ــة والرمز�ــــــــــة والســــــــــر�الیة ، �ــــــــــل �قــــــــــاع العــــــــــالم الــــــــــذي �ــــــــــان یبحــــــــــث  المیتافیز�قــــــــ

ض اشـــــــــــتباك مـــــــــــن رأســـــــــــمالیة واشـــــــــــتراكیة وشـــــــــــیوعیة، �ـــــــــــل عـــــــــــن خـــــــــــالص وـفــــــــــ 

ــل  ــكلت داخــــــ ــة شــــــ ــات والمعرفــــــ ــن الثقافــــــ ــل مــــــ ــم الهائــــــ ــع الكــــــ ــات مــــــ ــذه المتناقضــــــ هــــــ

الشــــــــــــاعر مخــــــــــــزون هائــــــــــــل �مكــــــــــــن أن یــــــــــــؤدي إلــــــــــــى انفجــــــــــــار ثقــــــــــــافي ولكنــــــــــــه 

ــاض  ــة المخـــــــــ ــون نتیجـــــــــ ــمن أن �كـــــــــ ــى یتضـــــــــ ــیم حتـــــــــ ــة تنظـــــــــ ــى عملیـــــــــ ــاج إلـــــــــ �حتـــــــــ

 مولود له معالم.

ــیًا، و�ـــــــــان للشـــــــــاعر صـــــــــالح عبدالصـــــــــبور أـمــــــــ  ام �ـــــــــل هـــــــــذا هـــــــــدفًا أساســـــــ

هـــــــــو الخـــــــــالص، خـــــــــالص اإلنســـــــــان مـــــــــن حبائـــــــــل الساســـــــــة الـــــــــذین ال هـــــــــم لهـــــــــم 

 سوى �سب مادي دون النظر للمقابل أال وهو اإلنسان.
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ــي الوجـــــــــود  ــا �فـــــــــتش فـــــــ ــن ذلـــــــــك حینمـــــــ ــى أ�عـــــــــد مـــــــ ــذهب الشـــــــــاعر إلـــــــ و�ـــــــ

لكـــــــــــي �قـــــــــــف عنـــــــــــد �عـــــــــــض الفالســـــــــــفة أمثـــــــــــال مـــــــــــار�س وجـــــــــــارودي وجـــــــــــور�ي 

الفكـــــــــــر المـــــــــــادي ممـــــــــــا �فقـــــــــــده إ�مانـــــــــــه  ورامبـــــــــــو حتـــــــــــى �صـــــــــــل إلـــــــــــى متاهـــــــــــات

ــالوث  ــة و�هتـــــــــــدي إلـــــــــــى الخـــــــــــالص مـــــــــــن خـــــــــــالل الثـــــــــ ــع ثانیـــــــــ ــالمجتمع لیتراجـــــــــ �ـــــــــ

، و�هـــــــــــــذا القـــــــــــــدر مـــــــــــــن االتســـــــــــــاع )2(الـــــــــــــذهبي، الـــــــــــــدین .. الفلســـــــــــــفة .. الفـــــــــــــن 

ــاة  ــة مـــــــــن الحیـــــــ ــة، لیتكـــــــــون البدا�ـــــــ ــاعر طر�قـــــــ ــدد الشـــــــ ــة حـــــــ والشـــــــــمول فـــــــــي الرؤ�ـــــــ

ــة ــًا �االزدواجیــــــ ــم دائمــــــ ــي تتســــــ ــر و  التــــــ ــده " الخیــــــ ــل الخالــــــ ــكل �ــــــ ــي شــــــ ــر " والتــــــ الشــــــ

منهـــــــــــا ثـــــــــــالثون ذهبـــــــــــي أ�ضـــــــــــًا، و�ن �ـــــــــــان ثالوثـــــــــــًا متناقضـــــــــــًا طبقـــــــــــًا للمعنـــــــــــى " 

الخیــــــــــــر والشــــــــــــر " اللــــــــــــذان �غیبـــــــــــــان " الصــــــــــــدق .. الحر�ــــــــــــة والعدالــــــــــــة لـــــــــــــألول 

 الخیر، أما الشر قیتمثله "الكذب .. الطغیان والظلم"، ومن هذه

  



4 
 

 ومنهـــــــــــا "مأســـــــــــاة الحـــــــــــالج"لـــــــــــه الخالـــــــــــدة ام الشـــــــــــاعر أعمـــــــــــدة أعماالمعـــــــــــاني أـقــــــــــ 

 و لیلى والمجنون" وهما العمالن اللذان سوف نتعرض لهما.

أ�ضـــــــــا �عــــــــــد أن  اً علـــــــــى أن مجمـــــــــل حیــــــــــاة الشـــــــــاعر تعـــــــــد ثــــــــــالوث ذهبـیــــــــ 

ــم  ــان، ثــــــــ ــارب اإل�مــــــــ ــن خــــــــــالل خــــــــــوض تجــــــــ ــة الطر�ــــــــــق، مــــــــ ــى بدا�ــــــــ اهتــــــــــدى إلــــــــ

رفضــــــــه هـــــــــذا الخـــــــــط تمامـــــــــأ واالنـــــــــدفاع إلـــــــــى مـــــــــا �شـــــــــبه اإللحـــــــــاد �انســـــــــیاقه وراء 

ره العدمیــــــــــة، وقــــــــــد اســــــــــتغرقت مســــــــــاحة زمنیــــــــــة "عشــــــــــرة ســــــــــنوات"، نیتشــــــــــه وأفكــــــــــا

ــي  ــاس فـــــــــ ــن "النـــــــــ ــى دواو�ـــــــــ ــي تحولـــــــــــت إلـــــــــ ــعاره التـــــــــ ــدع �عـــــــــــض أشـــــــــ ــا أبـــــــــ وفیهـــــــــ

 بالدي، أقول لكم، حیاتي في الشعر".

ــد إ�مانـــــــــه  ــد أن �فقـــــــ ــكل آخـــــــــر �عـــــــ ــى شـــــــ ــد ذلـــــــــك إلـــــــ ــاعر �عـــــــ ــه الشـــــــ و�تجـــــــ

�المار�ســــــــــیة إلــــــــــى التیــــــــــار الوجــــــــــودي وعبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــدوي الــــــــــذي تــــــــــأثر �ــــــــــه 

ــا لـــــــرؤاه فـــــــي دیـــــــوان أحـــــــالم حتـــــــى أـنــــــ  ه یتولـــــــد عـــــــن ذلـــــــك �عـــــــض أعمالـــــــه انعكاســـــ

الفـــــــــــارس القـــــــــــد�م"، "مأســـــــــــاة الحـــــــــــالج"، "األمیـــــــــــرة تنتظـــــــــــر"، "لیلـــــــــــی والمجنـــــــــــون"، 

"مســـــــــافر لیـــــــــل"، ثـــــــــم دیـــــــــون "تـــــــــأمالت فـــــــــي زمـــــــــن جـــــــــر�ح" مـــــــــن �تـــــــــاب "حیـــــــــاتي 

فـــــــــــي الشـــــــــــعر"، هـــــــــــذه الفتـــــــــــرة الثانیـــــــــــة التـــــــــــي اســـــــــــتغرقت عشـــــــــــر ســـــــــــنوات مـــــــــــن 

۱۹۹۱ – ۱۹۷۱. 

ة الثالثــــــــــة لیكتمــــــــــل المثلــــــــــث الــــــــــذهبي الــــــــــذي شــــــــــكل أعمالــــــــــه ثــــــــــم المرحـلـــــــــ 

 اما �عد العجز الذي اكتشفه في المرحلة الوجود�ة والذي لم �حقق
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ــأ  ــو الرمــــــــز، ولجــــــ ــع هــــــ ــاعر حیــــــــث رفــــــــض أن �كــــــــون المجتمــــــ حلمــــــــه الكبیــــــــر �شــــــ

ــأ  ــان أن لجــــــ ــال، فكــــــ ــن المثــــــ ــث عــــــ ــة البحــــــ ــه رحلــــــ ــدأ معــــــ ــه لیبــــــ ــان ذاتــــــ ــى اإلنســــــ إلــــــ

دین �عـــــــــــد أن اكتســـــــــــب مـــــــــــن مشـــــــــــواره مـــــــــــرة أخـــــــــــرى �مـــــــــــا بـــــــــــدأ إلـــــــــــى هللا .. اـلــــــــــ 

الماضـــــــــــي خبـــــــــــرات نقلتـــــــــــه وأوضـــــــــــحت أدواتـــــــــــه الفنیـــــــــــة التـــــــــــي أصـــــــــــبحت رهـــــــــــن 

 إشاراته لكي �صوغ من خاللها تصوراته، وقد
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ــرحیته  ــرزت مســـــــ ــي أفـــــــ ــكو والتـــــــ ــول و�كیـــــــــت و�ونســـــــ ــرة الالمعقـــــــ ــه فكـــــــ تزامنـــــــــت لد�ـــــــ

الخامســــــــــة واألخیــــــــــرة �عــــــــــد أن �مــــــــــوت الملــــــــــك"، وهكــــــــــذا �انــــــــــت رحلــــــــــة الشــــــــــاعر 

 .)۳(الطو�لة بین الشك والیقین 

ــاج  ــا نتـــــــ ــراغ ولكنهـــــــ ــأتي مـــــــــن فـــــــ ــن تـــــــ ــم تكـــــــ ــاعر لـــــــ ــات الشـــــــ علـــــــــى أن �تا�ـــــــ

ــبعة دواو�ـــــــــــن شـــــــــــعر�ة وخمـــــــــــس  ــا ســـــــــــبق ســـــــــ مجهـــــــــــودات ضـــــــــــخمة أفـــــــــــرزت �مـــــــــ

رحیات وأر�عـــــــــة عشـــــــــر �تا�ـــــــــا وعـــــــــدد مـــــــــن الترجمـــــــــات الشـــــــــعر�ة والمســـــــــرحیة مـســــــــ 

وحتــــــــــــى  1954والروائیـــــــــــة ونحـــــــــــو ســـــــــــتمائة مقالـــــــــــة أدبیــــــــــــة ونقد�ـــــــــــة مـــــــــــا بـــــــــــین 

۱۹۸۱. 

ــًا علـــــــــى أســـــــــس قو�ـــــــــة  وقـــــــــد �ـــــــــان تشـــــــــكیل وتوجیـــــــــه فكـــــــــر الشـــــــــاعر مبنیـــــــ

ــتثناء و�ثیــــــــــر مــــــــــن الفكــــــــــر الغر�ــــــــــي ثــــــــــم  منهــــــــــا التــــــــــراث العر�ــــــــــي �لــــــــــه دون اســــــــ

ــابلي  المــــــــــــوروث األســــــــــــطوري بــــــــــــدءاً  مــــــــــــن الفرعــــــــــــوني ومــــــــــــرورًا �الیونــــــــــــاني والبــــــــــ

ــیم ــلیمان الحكـــــــــ ــات ســـــــــ ــر )4(واآلشـــــــــــوري مـــــــــــع حكا�ـــــــــ ، أضـــــــــــف إلـــــــــــى ذلـــــــــــك الفكـــــــــ

الصـــــــوفي الـــــــذي تـــــــزود �ســـــــه الشـــــــاعر فـــــــي مراحـــــــل مختلفـــــــة مـــــــن حیاتـــــــه والتــــــــي 

كانــــــــت بذرتــــــــه راكــــــــدة داخلــــــــه منــــــــذ الصــــــــغر وقــــــــد انعكــــــــس ذلــــــــك فــــــــي مســــــــرحیاته 

 "مأساة الحالج".

ت، المـــــــــــــــــوروث الشـــــــــــــــــعبي �اإلضـــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــمیا

والفلكولـــــــــــوري والفلســـــــــــفات المختلفـــــــــــة التـــــــــــي آمـــــــــــن بهـــــــــــا الشـــــــــــاعر فـــــــــــي مراحـــــــــــل 
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ــامي و  ــارتر و�ــــــــــ ــارودي وســــــــــ ــه وجــــــــــ ــذ أرســــــــــــطو وأفالطــــــــــــون ونیتشــــــــــ ــه منــــــــــ حیاتــــــــــ

 بوسییه والفكر المار�سي.

ــاب  ــن �عــــــــــض �تــــــــ ــة مــــــــ ــة واللغو�ــــــــ ــدته الفنیــــــــ ــي أرصــــــــ ــاعر فــــــــ ــد الشــــــــ و�ز�ــــــــ

ــى النـفـــــــــ  ــاحب المقــــــــــدرة علــــــــ ــي صــــــــ ــل د�ستوفســــــــــكي الروســــــــ ــر مثــــــــ اذ إلــــــــــى العصــــــــ

 عري ــــــ ه الشـــــ ا ودیوان ــــــ النفس البشر�ة، �ذلك الشاعر األسباني لور�

ــین  ــالحة بــــــــ ــمت �المصــــــــ ــث اتســــــــ ــاعر حیــــــــ ــا الشــــــــ ــد ترجمهــــــــ ــة" وقــــــــ ــاني غجر�ــــــــ "أغــــــــ

ــاعر  ــذلك الشـــــــ ــه، �ـــــــ ــي �عـــــــــض أعمالـــــــ ــاعر فـــــــ ــذه الشـــــــ ــد أخـــــــ ــد وقـــــــ التـــــــــراث والجدیـــــــ

ــذه  ــون، هــــــــــ ــري برجســــــــــ ــي هنــــــــــ ــم الفیلســــــــــــوف الفرنســــــــــ ــازانتزاكس، ثــــــــــ ــاني �ــــــــــ الیونــــــــــ

ــاعر �اإلالن  ــه الشـــــــ ــا حققـــــــ ــل مـــــــ ــع �ـــــــ ــة مـــــــ ــات المختلفـــــــ ــراءات وعیـــــــ ــى قـــــــ ــافة إلـــــــ ضـــــــ

ــة لكـــــــــــــل مـــــــــــــن " ــاذة متفرقـــــــــــ ــم "اإللیـــــــــــ ــیح ودانتـــــــــــــي" ثـــــــــــ ــوذا"، "المســـــــــــ ــین"، "بـــــــــــ لینـــــــــــ

ــي  ــات فــــــ ــذه الثقافــــــ ــاعر مــــــــن مــــــــزج هــــــ ــد تمكــــــــن الشــــــ ــة" لهــــــــومیروس، وقــــــ واألود�ســــــ

إنتاجــــــــه المتنــــــــوع لیخــــــــرج �عــــــــد ذلــــــــك أد�ــــــــأ لــــــــه طا�عــــــــه الخــــــــاص المتمیــــــــز، علــــــــى 

"الیــــــــوت" هــــــــو الوحیــــــــد الــــــــذي ازداد تــــــــأثر عبــــــــد الصــــــــبور �ــــــــه حتــــــــى أن الشــــــــاعر 

ــاعر  ــدأ شــــــــ ــا بــــــــ ــابق فكالهمــــــــ ــاد یتطــــــــ ــا �كــــــــ ــبه بینهمــــــــ ــه الشــــــــ ــاً  اً أن أوجــــــــ ــم  غنائیــــــــ ثــــــــ

انتقــــــــــل إلــــــــــى میــــــــــدان الــــــــــدراما الشــــــــــعر�ة، و�الهمــــــــــا ظهــــــــــرت المالمــــــــــح الدرامیــــــــــة 

فــــــــــي شــــــــــعره الغنــــــــــائي قبــــــــــل أن �كتــــــــــب الــــــــــدراما الخالصــــــــــة، وعشــــــــــق األســــــــــاطیر 

ــد ــا �عـــــــ ــث جعالهـــــــ ــاً ن ثا اً حیـــــــ ــبور  یـــــــ ــد الصـــــــ ــرف عبـــــــ ــد عـــــــ ــة، وقـــــــ ــا الفنیـــــــ ألعمالهمـــــــ

 من الیوت شخصیات القناع.
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وقــــــــــــد حقــــــــــــق عبــــــــــــد الصــــــــــــبور للشــــــــــــعر التجدیــــــــــــد الــــــــــــذي أثــــــــــــار ضــــــــــــجة 

 تأضـــــــــــخم مــــــــــــن ضـــــــــــجة إمــــــــــــارة الشـــــــــــعر التــــــــــــي تنازعهـــــــــــا شــــــــــــوقي والعقــــــــــــاد ذا

 یوم .
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 مقدمة

 أول مدخل البد منھ

لقـــــــــد عـــــــــرف المســـــــــرح منـــــــــذ بدا�اتـــــــــه المبكـــــــــرة مـــــــــن خـــــــــالل الشـــــــــعر الـــــــــذي 

�عـــــــــد أن مـــــــــر �عـــــــــدة  )5("اســـــــــنحیلوس"اتصـــــــــف مـــــــــن داخلـــــــــه �الـــــــــدراما علـــــــــى یـــــــــد 

ــن  ــة مـــــــ ــك بدا�ـــــــ ــد ذلـــــــ ــور �عـــــــ ــا�قة حیـــــــــث تطـــــــ ــاوالت ســـــــ  "ســـــــــوفكلیس"محـــــــ

ــد أن  ــعر�ة �عـــــــــ ــا شـــــــــ ــى درامـــــــــ ــدرامي إلـــــــــ ــعر الـــــــــ ــول الشـــــــــ ــه لیتحـــــــــ ــین علیـــــــــ والالحقـــــــــ

ــبح  ــیات المســــــــــــرحیة وأصــــــــــ ــیًا حتــــــــــــی تعــــــــــــددت شخصــــــــــ ــامًال أساســــــــــ الصــــــــــــراع عــــــــــ

ــل إلــــــــــى  ــاني، وقبــــــــــل أن �صــــــــ ــر الیونــــــــ ــي نها�ــــــــــة العصــــــــ ــى قمتــــــــــه فــــــــ ــل إلــــــــ وصــــــــ

الرومــــــــان الــــــــذین حــــــــاولوا الحفــــــــاظ علــــــــى قالبــــــــه ولكــــــــنهم لــــــــم یتمكنــــــــوا مــــــــن ذلــــــــك، 

ــكالً  ــد�ات شـــــــــ ــة التراجیـــــــــ ــدراما الشـــــــــــعر�ة و�خاصـــــــــ ــذوا الـــــــــ ــم اتخـــــــــ  اً مســـــــــــتقر  إال أنهـــــــــ

ــن خـــــــــالل  ــنكا"مـــــــ ــاً ا"ســـــــ ــرح نهائیـــــــ ــدثر المســـــــ ــی انـــــــ ــاني، حتـــــــ ــد  لرومـــــــ ــأرجح �عـــــــ و�تـــــــ

ذلـــــــــك مـــــــــا بـــــــــین نهضـــــــــة وانحســـــــــار ولكـــــــــن فـــــــــي نطـــــــــاق ضـــــــــیق ســـــــــواء داخــــــــــل 

كــــــــــــي �فیــــــــــــق المــــــــــــارد خارجهــــــــــــا حتــــــــــــى القــــــــــــرن الســــــــــــادس عشــــــــــــر ل الكنیســــــــــــة أو 

أو  "شكســــــــــــبیر"و�قهــــــــــــر الســــــــــــاحة الفنیــــــــــــة بــــــــــــدراما شــــــــــــعر�ة قو�ــــــــــــة ســــــــــــواء مــــــــــــن 

لیشـــــــــهد العــــــــالم قفـــــــــزة هائلـــــــــة للــــــــدراما الشـــــــــعر�ة والتـــــــــي " �ـــــــــورني"  و  "راســــــــین"

 ى مر الزمن وحتى عصرنا الحدیث.  تخلد عل

ــر  ــة عشـــــــ ــة خمســـــــ ــد أن قبـــــــــرت قرا�ـــــــ ــعر�ة �عـــــــ ــدراما الشـــــــ ــدت الـــــــ ــذا ولـــــــ وهكـــــــ

ــاً  ــیالً قرنــــــ ــون دلــــــ ــیش ولتكــــــ ــدت لتعــــــ ــك  ، ولــــــ ــد ذلــــــ ــاء �عــــــ ــن جــــــ ــل مــــــ ــه �ــــــ ــدي �ــــــ یهتــــــ
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ــة  ــة والرمز�ــــــــ ــیة والواقعیــــــــ ــة �الرومانســــــــ ــات مختلفــــــــ ــي اتجاهــــــــ ــا فــــــــ و�ن خبــــــــــت نورهــــــــ

ــا، إال أن الـــــــــدراما ال شـــــــــعر�ة لـــــــــم تمـــــــــت وغیرهـــــــــا حیـــــــــث اتخـــــــــذت النثـــــــــر لغـــــــــة لهـــــــ

ــالم األورو�ــــــــي  ــواء فــــــــي العــــــ ــا ســــــ ووجــــــــدت مــــــــن حــــــــین آلخــــــــر مــــــــن یــــــــوقظ غفوتهــــــ

 .أو الشرقي
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ولقــــــــــــد ســــــــــــیطرت لغــــــــــــة النثــــــــــــر فـــــــــــــي أوائــــــــــــل القــــــــــــرن الماضــــــــــــي علـــــــــــــى 

ــوص  ــداد لنصـــــــــ ــیر واإلعـــــــــ ــالل التعر�ـــــــــــب والتمصـــــــــ ــن خـــــــــ ــري مـــــــــ ــرح المصـــــــــ المســـــــــ

غر�یـــــــــة أو مؤلفـــــــــات متواضــــــــــعة حتـــــــــى اعتقـــــــــد المشــــــــــاهد أن ذلـــــــــك الشـــــــــكل هــــــــــو 

�كســــــــــــر ذلــــــــــــك " أحمــــــــــــد شــــــــــــوقي"ظهــــــــــــور أمیــــــــــــر الشــــــــــــعراء  المســــــــــــرح، إال أن

االعتقــــــــــاد �محاوالتــــــــــه المبكــــــــــرة مــــــــــن خلــــــــــق مســــــــــرح شــــــــــعري و�مقومــــــــــات الشــــــــــعر 

ــیس العكــــــــس ــدرامي ولــــــ ــد )6(الــــــ ــتمكن وجــــــ ــاعر مــــــ ــن شــــــ ــة مــــــ ــة جر�ئــــــ ــا بدا�ــــــ ، ولكنهــــــ

ــة  ــن الحر�ــــــ ــدرة أكبــــــــر مــــــ ــر قــــــ ــر مباشــــــ ــأداة تعبیــــــــر غیــــــ ــكل المســــــــرحي �ــــــ فــــــــي الشــــــ

ــا  ــي ثنا�ـــــــ ــرح أفكـــــــــاره ورؤاه فـــــــ ــي طـــــــ ــاح لـــــــــه أن فـــــــ ــن مـــــــــن المتـــــــ ــم �كـــــــ حواراتـــــــــه لـــــــ

�جــــــــدها فــــــــي القصــــــــیدة الشــــــــعر�ة وهكــــــــذا ولــــــــد شــــــــكًال جدیــــــــدًا فــــــــي مصــــــــر عــــــــرف 

ــوقي ــر شــــــ ــه �فجــــــ ــن خاللــــــ ــاوزا، ومــــــ ــعري تجــــــ ــرح الشــــــ ــا�ا  "�المســــــ ــدة قضــــــ عــــــ

ــا  ــیة منهـــــــ ــاترا"سیاســـــــ ــرع �یلو�ـــــــ ــز" - "مصـــــــ ــر" - "قمییـــــــ ــك الكبیـــــــ ــي �ـــــــ  "علـــــــ

ــم "و  ــرة ثـــــــ ــا�ا مســـــــــرحیة مـــــــــن خـــــــــالل الـشــــــــ "مجنـــــــــون لیلـــــــــى"عنتـــــــ ــذه قضـــــــ عر ، وهـــــــ

ــذا  ــى أن هـــــــ ــرح، علـــــــ ــن المســـــــ ــد مـــــــ ــكل جدیـــــــ ــا لشـــــــ ــبح أساســـــــ ــذي أصـــــــ ــدرامي الـــــــ الـــــــ

ــنهج  ــاب المــــــ ــور �حســــــ ــن القصــــــ ــا مــــــ ــا�ه �عضــــــ ــد أصــــــ ــون قــــــ ــن أن �كــــــ الشــــــــكل �مكــــــ

ــل  ــث تعطــــــ ــرحیة حیــــــ ــل المســــــ ــائد داخــــــ ــاء القصــــــ ــي إنشــــــ ــك فــــــ ــح ذلــــــ ــدي، یتضــــــ النقــــــ

ــق  ــذلك تجهــــــــــــض التخلــــــــــ ــة المســــــــــــرحیة، و�ــــــــــ ــدث وتبطیــــــــــــئ الحر�ــــــــــ تطــــــــــــور الحــــــــــ

ــة المرتب  ــیة الدرامیــــــــــــــ ــان المكتمــــــــــــــــل للشخصــــــــــــــ ــه، و�ــــــــــــــ ــة �الحــــــــــــــــدث وحر�تــــــــــــــ طــــــــــــــ

اســـــــــــترخاء اإل�قـــــــــــاع الـــــــــــدرامي للمســـــــــــرحیة إحـــــــــــدى النتـــــــــــائج الجوهر�ـــــــــــة المترتبـــــــــــة 



12 
 

ــك  ــع ذلـــــــ ــع، ومـــــــ ــدرامي تراجـــــــ ــراع الـــــــ ــة، أي أن الصـــــــ ــروح الغنائیـــــــ ــیادة الـــــــ ــى ســـــــ علـــــــ

 .)7(فله برجع الفضل إلقامة مسرح شعري عر�ي من العدم 
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و�ذا �ـــــــــان شــــــــــوقي قـــــــــد وضــــــــــع األســــــــــس، فقـــــــــد تمكــــــــــن نفـــــــــر �عــــــــــد ذلــــــــــك 

تكمال المســـــــــیرة �عـــــــــد أن وجـــــــــد أرضـــــــــا ممهـــــــــدة �مكـــــــــن أن �قـــــــــیم علیهـــــــــا مـــــــــن اســـــــــ 

ــاء، و�ــــــــــــان "عز�ــــــــــــز أ�اظــــــــــــة" عــــــــــــام  ومســــــــــــرحیة "قــــــــــــیس ولبنــــــــــــي"،  1943البنــــــــــ

ــام  ــیة" عـــــــ ــرحیة "العباســـــــ ــم مســـــــ ــأ، ثـــــــ ــي أ�ضـــــــ ــكل سیاســـــــ ــي شـــــــ ــن 1947وهـــــــ ، ولكـــــــ

اللغــــــــــة التــــــــــي صــــــــــاغ منهــــــــــا "أ�اظــــــــــة" �انــــــــــت معجمیــــــــــة تنتهــــــــــي إلــــــــــى الماضــــــــــي 

المیتـــــــــة، وهـــــــــذه �انـــــــــت نقطـــــــــة قصـــــــــور حیـــــــــث تشـــــــــیع فیهـــــــــا األلفـــــــــاظ المهجـــــــــورة و 

ــا دون  ــي �فهمهـــــــ ــاهد لكـــــــ ــى المشـــــــ ــل إلـــــــ ــد أن تصـــــــ ــي البـــــــ ــرح التـــــــ ــة المســـــــ ــي لغـــــــ فـــــــ

ــن  ــة عـــــ ــد غر�بـــــ ــي تعـــــ ــاهد والتـــــ ــي �عـــــــض المشـــــ ــل فـــــ ــا التطو�ـــــ ــه أ�ضـــــ ــاء، وعا�ـــــ عنـــــ

البنـــــــــــاء الـــــــــــدرامي، و�انـــــــــــت النتیجـــــــــــة النقد�ـــــــــــة أ�ضـــــــــــا تنـــــــــــامي الفعـــــــــــل الـــــــــــدرامي 

ــة الم ــاطئ لماهیـــــــــ ــم خـــــــــ ــذا فهـــــــــ ــداث، وهـــــــــ ــل األحـــــــــ ــه وتأجیـــــــــ ــن وحیو�تـــــــــ ــرح �فـــــــــ ســـــــــ

مســـــــتقل، وعلــــــــى ذلــــــــك نجـــــــد أن "عز�ــــــــز أ�اظــــــــة" رغــــــــم مـــــــا وجــــــــده مــــــــن الشــــــــوقي" 

ــه  ال �ضــــــــیف جدیــــــــد ســــــــواء فــــــــي الشــــــــكل أو الكــــــــم المســــــــرحي، ولكــــــــن �حســــــــب لــــــ

 الحفاظ على الشكل حتى �مكن التواصل �عد ذلك.

ــید بدایتــــــــــــه لكــــــــــــي �ضــــــــــــیف علیــــــــــــه  ــم یتخــــــــــــذ "�ــــــــــــاكثیر" مــــــــــــن الرصــــــــــ ثــــــــــ

ــو  ــاتون ونفرتیتــــــــــــي"، �عــــــــــــد أن تــــــــــــرجم مســــــــــــرحیة رومیــــــــــ ــدة "إخنــــــــــ مســــــــــــرحیة واحــــــــــ

ــا  ــدة ولكنهـــــــ ــي الوحیـــــــ ــا وهـــــــ ــي �تبهـــــــ ــرحیة التـــــــ ــذه المســـــــ ــبیر"، هـــــــ ــت" "لشكســـــــ وجولیـــــــ

تعــــــــــــد رائــــــــــــدة المســــــــــــرح الشــــــــــــعري �شــــــــــــكله الفنــــــــــــي المكتمــــــــــــل �عمــــــــــــل مســــــــــــرحي 

ء الشخصــــــــــیات الــــــــــداخلي �عیــــــــــدا شــــــــــعري والــــــــــذي �عــــــــــد األول فــــــــــي تحقیــــــــــق بنــــــــــا
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عــــــــــن الســــــــــطحیة لإلنتــــــــــاج الســــــــــابق، فهــــــــــي �حــــــــــق إنجــــــــــاز �حســــــــــب لــــــــــه حیــــــــــث 

اختــــــــــــــــرق األرض المجهولــــــــــــــــة مســــــــــــــــتكم؟ الرحلــــــــــــــــة نحــــــــــــــــو اكتمــــــــــــــــال المســــــــــــــــرح 

 الشعري �فن عر�ي راسخ.
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وتســــــــــتمر المســــــــــیرة �عــــــــــد "�ــــــــــاكثیر" لكــــــــــي �حمــــــــــل المســــــــــئولیة �عــــــــــد ذلــــــــــك "عبــــــــــد 

ــة  الـــــــــــرحمن الشـــــــــــرقاوي" صـــــــــــاحب الصـــــــــــوت القـــــــــــوي والرؤ�ـــــــــــة الفكر�ـــــــــــة المتقدمـــــــــ

والتــــــــــي ظهــــــــــرت فــــــــــي أعمالــــــــــه المســــــــــرحیة المتعــــــــــددة ابتــــــــــداء مــــــــــن "أب مصــــــــــري 

ــام  ــان" عــــــ ــا"  1951إلــــــــى الــــــــرئیس ترومــــــ ــم "وطنــــــــي عكــــــ ــة" ثــــــ ــاة جمیلــــــ إلــــــــى "مأســــــ

ــام  ــأر هللا" عـــــــ ــران" والثـــــــ ــی مهـــــــ ــا 1968و"الفتـــــــ ــد عنهـــــــ ــال تولـــــــ ــذه األعمـــــــ ــل هـــــــ ، �ـــــــ

ــكل الشـــــــــعري الجدـیــــــــ  ــا الشـــــــ ــد مـــــــــن خاللهـــــــ ــد تأكـــــــ ــة فقـــــــ د مســـــــــرحیة شـــــــــعر�ة حقیقیـــــــ

 والتطور الدرامي.

ــة لیســـــــــت  ــا�ا عامـــــــــة ثور�ـــــــ ــاول "الشـــــــــرقاوي" فـــــــــي مســـــــــرحیاته قضـــــــ لقـــــــــد تنـــــــ

�عیــــــــــدة عــــــــــن المــــــــــواطن المصــــــــــري أو العر�ــــــــــي �صــــــــــفة عامــــــــــة، ثــــــــــم انــــــــــه اهــــــــــتم 

�القضـــــــــا�ا علـــــــــى حســـــــــاب بنـــــــــاء الشخصـــــــــیات ممـــــــــا جعلهـــــــــا فـــــــــي أحیـــــــــان �ثیـــــــــرة 

تعطـــــــــــل الحر�ـــــــــــة المســـــــــــرحیة دون مبـــــــــــرر مســـــــــــرحي حیـــــــــــث �انـــــــــــت الشخصـــــــــــیة 

ــا أجــــــــــــوف مهمتـهـــــــــــ  ا نقــــــــــــل آراء المؤلــــــــــــف علــــــــــــى نحــــــــــــو مباشــــــــــــر ولیســــــــــــت بوقــــــــــ

ــیة تتخلـــــــــــق فـــــــــــي مســـــــــــیرة الحـــــــــــدث الـــــــــــذي �كشـــــــــــف بنیتهـــــــــــا الداخلیـــــــــــة،  شخصـــــــــ

ــعر الــــــــــدرامي دون أن  ــن خلــــــــــق الشــــــــ ــن "الشــــــــــرقاوي" مــــــــ ــك فقــــــــــد تمكــــــــ ــى ذلــــــــ وعلــــــــ

حیـــــــــة، وان �قـــــــــیم بنـــــــــاء مســـــــــرحیة ثابتـــــــــة، فـــــــــرغم  شخصـــــــــیات�صـــــــــل إلـــــــــى خلـــــــــق 

عـــــــــــن جمـــــــــــال الشـــــــــــعر وقدرتـــــــــــه علـــــــــــى أن �ســـــــــــتوعب تـــــــــــراث الماضـــــــــــي و�عبـــــــــــر 

أفكـــــــار الحاضــــــــر فقــــــــد �ــــــــان �ـــــــل ذلــــــــك یــــــــتم داخــــــــل بنـــــــاء ممتــــــــد �عیبــــــــه طغیــــــــان 

 الروح الغنائیة على روح الدراما.
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ــم  ــف عثـــــــ ــرض توقـــــــ ــدد التعـــــــ ــن �صـــــــ ــذي نحـــــــ ــاعرنا الـــــــ ــد شـــــــ ــرحیتین نـــــــ لمســـــــ

مــــــــن أعمالــــــــه الخمــــــــس صــــــــالح عبــــــــد الصــــــــبور" الــــــــذي �ــــــــأتي لكــــــــي �ضــــــــع لبنــــــــة 

ــد الصـــــــبور" فـــــــي ــوقي"، حیـــــــث تمكـــــــن عبـــــ ــذي وضـــــــع أساســـــــه "شـــــ ــي البنـــــــاء الـــــ  فـــــ

 البدا�ة من خالل قصائده التي حملت في طیاتها
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ــة  ــاوز االزدواجیــــــ ــالم إلــــــــى تجــــــ ــة للعــــــ ــة المر�بــــــ ــا شــــــــعر�ة وعــــــــن طر�ــــــــق الرؤ�ــــــ درامــــــ

المجد�ــــــــــة "األبــــــــــیض واألســــــــــود" إلــــــــــى رحــــــــــاب التعدد�ــــــــــة الفكر�ــــــــــة والفنیــــــــــة، وقــــــــــد 

جـــــــــــــــاءت أعمالـــــــــــــــه المســـــــــــــــرحیة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل مـــــــــــــــرحلتین، األولـــــــــــــــى شـــــــــــــــملت 

الحــــــــــالج"، "مســــــــــافر لیــــــــــل"، "األمیــــــــــرة تنتظــــــــــر" ثــــــــــم مســــــــــرحیاته األر�ــــــــــع "مأســــــــــاة 

"لیلـــــــــى والمجنـــــــــون"، لكـــــــــي تشـــــــــتمل المرحلـــــــــة الثانیـــــــــة مســـــــــرحیته الخامســـــــــة "�عـــــــــد 

 أن �موت الملك".

ــارت الباحثـــــــــة  ــث اختـــــــ ــة األولـــــــــى حیـــــــ ــى المرحلـــــــ ــز البحـــــــــث علـــــــ ــد تر�ـــــــ وقـــــــ

مســـــــــرحیتیه األولـــــــــى واألخیـــــــــرة مـــــــــن هـــــــــذه المرحلـــــــــة، وقـــــــــد تمكـــــــــن صـــــــــالح عبـــــــــد 

عمــــــــال أن �ضـــــــــیف جدیــــــــدة إلـــــــــى ذلــــــــك الشـــــــــكل الصــــــــبور" مـــــــــن خــــــــالل هـــــــــذه األ

ــى  ــعري أو إلـــــــ ــرح شـــــــ ــى مســـــــ ــرحي إلـــــــ ــعر مســـــــ ــن شـــــــ ــدارة مـــــــ ــن جـــــــ ــه عـــــــ وأن �حولـــــــ

ــاء  ــوار إلـــــــى بنـــــ ــة الحـــــ ــداء مـــــــن لغـــــ ــة ابتـــــ ــات الفنیـــــ ــا �ـــــــل المقومـــــ ــا شـــــــعر�ة لهـــــ درامـــــ

ــوال  ــداده طـــــــــــ ــراع وامتـــــــــــ ــق الصـــــــــــ ــدث وخلـــــــــــ ــل الحـــــــــــ ــا داخـــــــــــ ــیة وتطورهـــــــــــ الشخصـــــــــــ

ــه، وذلـــــــــــك ســـــــــــوف یتكشـــــــــــف �صـــــــــــورة أدق مـــــــــــن خـــــــــــالل  العمـــــــــــل وحتـــــــــــى نهایتـــــــــ

 التعرض للمسرحیتین.

إن المســــــــــرح الشــــــــــعري أو الــــــــــدراما الشــــــــــعر�ة ولــــــــــدت لتبقــــــــــى ابتــــــــــداء مــــــــــن 

"شـــــــــــوقي" إلـــــــــــى مـــــــــــا �عـــــــــــد "صـــــــــــالح عبـــــــــــد الصـــــــــــبور" اإلنســـــــــــان والـــــــــــذي نعتـــــــــــه 

 .)8(الد�تور عز الدین إسماعیل �فاوست الباحث عن الحقیقة
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 الفصل األول

 مسرحیة مأساة الحالج

الشـــــــــاعر فـــــــــي مرحلتـــــــــه األولـــــــــى حیـــــــــث هـــــــــذه المســـــــــرحیة �ـــــــــاكورة أعمـــــــــال 

تمكــــــــــن مــــــــــن أن �حــــــــــول دنیــــــــــا الشــــــــــعر المســــــــــرحي للــــــــــرواد الــــــــــذین ســــــــــبقوه إلــــــــــى 

درامــــــــــا شــــــــــعر�ة وقــــــــــد تخلــــــــــص مــــــــــن الشــــــــــكل الخطــــــــــابي والغنــــــــــائي حینمــــــــــا لجــــــــــأ 

ــه �شــــــــف القنــــــــاع  ــل الــــــــذي مــــــــن خاللــــــ ــدرامي فــــــــي ذلــــــــك العمــــــ ــى التكثیــــــــف الــــــ إلــــــ

عـــــــــــن �شـــــــــــاعة الواقـــــــــــع فـــــــــــي ســـــــــــیطرة قـــــــــــوى الـــــــــــبطش والظلـــــــــــم علـــــــــــی مصـــــــــــائر 

نســــــــــــان ومحاصــــــــــــرتها لــــــــــــه حتــــــــــــى المــــــــــــوت، وتبــــــــــــدو ســــــــــــیطرة هــــــــــــذه القــــــــــــوى اإل

ــعف  ــع ضـــــــ ــر مـــــــ ــائل القهـــــــ ــل وســـــــ ــا �ـــــــ ــى امتالكهـــــــ ــالنظر إلـــــــ ــة �ـــــــ ــا فادحـــــــ ودمو�تهـــــــ

قــــــــــوى المقاومــــــــــة وعــــــــــدم امتالكهــــــــــا الســــــــــالح المتكــــــــــافئ وضــــــــــرواة الصــــــــــراع مــــــــــن 

 ناحیة أخرى.

وعــــــــــن المســــــــــرحیة فــــــــــإن الشــــــــــاعر قــــــــــد لجــــــــــأ إلــــــــــى التــــــــــار�خ لكــــــــــي �عیــــــــــد 

ــو یهــــــــــدف مــــــــــن  ــیاغته وهــــــــ ــراز صــــــــ ــیة و�بــــــــ ــقاطات سیاســــــــ ــك �عــــــــــض إســــــــ وراء ذلــــــــ

 الرمز الذي �جسد حاضر، دون أن یتعرض لمساءلة.

ــاً  ــاعر أ�ضـــــــ ــأ الشـــــــ ــد لجـــــــ ــذا  وقـــــــ ــي هـــــــ ــف فـــــــ ــو ال �ختلـــــــ ــراث، وهـــــــ ــى التـــــــ إلـــــــ

ــرن الثالـــــــــث  ــي القـــــــ ــع فـــــــ ــدثا وقـــــــ ــه حـــــــ ــي منـــــــ ــي ینتقـــــــ ــار�خ لكـــــــ ــن التـــــــ ــع عـــــــ الموضـــــــ

، والحــــــــــــــالج رمــــــــــــــز )9(الهجــــــــــــــري �طلــــــــــــــه "الحســــــــــــــین بــــــــــــــن منصــــــــــــــور الحــــــــــــــالج"
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ــناعة األب ا ــذه الصـــــــ ــا بهـــــــ ــو أ�ضـــــــ ــل هـــــــ ــد عمـــــــ ــالحلج وقـــــــ ــتغل �ـــــــ ــان �شـــــــ ــذي �ـــــــ لـــــــ

 المهنة زمنا قصیرة ومن هنا �ان اللقب "الحالج".

أمــــــــــا عــــــــــن الــــــــــنص الــــــــــذي نحــــــــــن �صــــــــــدده فهــــــــــو �مــــــــــا حققــــــــــه الشــــــــــاعر، 

 مسرحیة من جزئین، األول �حتوي على ثالثة مناظر، والثاني
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ــاظر ال ــذه المنـــــــ ــن هـــــــ ــر�ن، ومـــــــ ــذ خ منظـــــــ ــذي اتخـــــــ ــدرامي الـــــــ ــاءه الـــــــ ــان بنـــــــ ــس �ـــــــ مـــــــ

 الشعر�ة وسیلة للحوار. الكلمة

أمـــــــــا عـــــــــن الحـــــــــدث فهـــــــــو خـــــــــط رئیســـــــــي واحـــــــــد �متـــــــــد لكـــــــــي یتفـــــــــرع منـــــــــه 

ــوط جانبیــــــــــة تبعــــــــــد أحیانــــــــــا ولكنهــــــــــا فــــــــــي النها�ــــــــــة تتعلــــــــــق ببدایتــــــــــه لكــــــــــي  خطــــــــ

 تتالشى وتنتهي عند نقطة بدا�ة ونها�ة واحدة وهو الموت صلبة.

أمـــــــــا عـــــــــن الصـــــــــراع فقـــــــــد تر�ـــــــــز علـــــــــى دائـــــــــرتین، إحـــــــــداها دائـــــــــرة الخیـــــــــر 

ــدي ــز األبـــــــــــــــــ ــا الرمـــــــــــــــــ ــح، و�ینهمـــــــــــــــــ ــر الواضـــــــــــــــــ ــرى الشـــــــــــــــــ ــق، واألخـــــــــــــــــ  المطلـــــــــــــــــ

 وهو الخالق".

ــة  ــا لرؤ�ـــــــــ ــرحیته طبقـــــــــ ــداث مســـــــــ ــى ترتیـــــــــــب أحـــــــــ ــاعر إلـــــــــ ــأ الشـــــــــ ــد لجـــــــــ وقـــــــــ

عصـــــــــر�ة حتـــــــــى أنـــــــــه �عـــــــــد دراســـــــــته المتكـــــــــررة لشخصـــــــــیة الحـــــــــالج اهتـــــــــدى إلـــــــــى 

ــائرا  رؤ�ـــــــــة فنیـــــــــة لصـــــــــیاغة هـــــــــذه الشخصـــــــــیة مـــــــــرة أخـــــــــرى وهـــــــــي أن الحـــــــــالج ثـــــــ

 وداعیة اشتراكیة.

ــأ ال ــاً وقـــــــــد لجـــــــ ــاعر أ�ضـــــــ ــادة الشـــــــــكل اإلغر�قـــــــــي فـــــــــي جزئیـــــــــة مـــــــــن  شـــــــ إلـــــــــى إعـــــــ

ــو الحـــــــــــالج  ــل المســـــــــــرحیة وهـــــــــ ــل �طـــــــــ ــا جعـــــــــ ــة حینمـــــــــ ــي البدا�ـــــــــ المســـــــــــرحیة، وهـــــــــ

ــه التــــــــــي  ــالج وطر�قتــــــــ ــق لحــــــــ ــتعرض طر�ــــــــ ــداث و�ســــــــ ــدأ األحــــــــ ــم تبــــــــ ــلو�أ، ثــــــــ مصــــــــ

ــلته إلـــــــى هـــــــذا الصـــــــلب الـــــــذي لـــــــم یتحقـــــــق إال فـــــــي النها�ـــــــة، وهـــــــو الشـــــــكل  أوصـــــ

لنبـــــــــــوءة تـــــــــــروى بنیتهـــــــــــا ثـــــــــــم الـــــــــــذي �ـــــــــــان شـــــــــــائعة عنـــــــــــد اإلغر�ـــــــــــق حیـــــــــــث أن ا
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ــذا واضـــــــــــح فـــــــــــي  ــل إلـــــــــــى تلـــــــــــك النها�ـــــــــــة، وهـــــــــ ــل الـــــــــــذي �صـــــــــ �ســـــــــــتعرض الفعـــــــــ

 مسرحیة "أودیب" سوفكلیس.

ــي  ــلو�ا فـــــــــــ ــالج مصـــــــــــ ــزء األول حیـــــــــــــث الحـــــــــــ ــن الجـــــــــــ ــر األول مـــــــــــ والمنظـــــــــــ

 ب صــــــــــــلب الرجــــــــــــل،ب تحــــــــــــاورون حــــــــــــول ـســـــــــــ جــــــــــــذع شــــــــــــجرة وأمامــــــــــــه ثــــــــــــالوث ی 

 المنظر الثاني حیث یبدأ الشاعر في سرد األحداث التي أدت ثم

ــا یتحـــــــــــاور مـــــــــــع صـــــــــــد�قه إ لـــــــــــى وصـــــــــــول الحـــــــــــالج إلـــــــــــى تلـــــــــــك النها�ـــــــــــة حینمـــــــــ

 الشـــــــــــــبلي و�نضـــــــــــــم إلیهمـــــــــــــا �عـــــــــــــض الشخصـــــــــــــیات األخـــــــــــــرى مثـــــــــــــل "إبـــــــــــــراهیم"،

أمـــــــــا المنظـــــــــر الثالـــــــــث فعـــــــــودة إلـــــــــى شخصـــــــــیات المنظـــــــــر األول الثـــــــــالوث الـــــــــذي 

ــا  ــاورات �لهـــــ ــم محـــــ ــن خاللهـــــ ــیم مـــــ ــي �قـــــ ــر لكـــــ ــالوث آخـــــ ــن ثـــــ ــر مـــــ ــه أكثـــــ ــد منـــــ یتولـــــ

ج وقضـــــــــیته وماهیتـــــــــه وفلســـــــــفته و هدفـــــــــه تـــــــــدور حـــــــــول هـــــــــذا المصـــــــــلوب "الحـــــــــال

ــو الســــــــجن  ــذا الطر�ــــــــق، وهــــــ ــه هــــــ ــل �ــــــ ــه وأیــــــــن سیصــــــ ــاره �إرادتــــــ مــــــــن طر�ــــــــق اختــــــ

 في نها�ة هذا المنظر.

أمــــــــــا الجــــــــــزء الثـــــــــــاني والــــــــــذي �طلـــــــــــق علیــــــــــه الشـــــــــــاعر صــــــــــفة "المـــــــــــوت" 

ــي المنظـــــــــــر األول  ــا، وفـــــــــ ــرحیته بهـــــــــ ــاعر مســـــــــ ــدأ الشـــــــــ ــي بـــــــــ ــة التـــــــــ ــي النها�ـــــــــ وهـــــــــ

ــر ــة المنظـــــــــ ــا لنها�ـــــــــ ــجن طبقـــــــــ ــو الســـــــــ ــان هـــــــــ ــزء األول  والمكـــــــــ ــن الجـــــــــ ــث مـــــــــ الثالـــــــــ

وحــــــــوارات تــــــــدور بــــــــین الحـــــــــالج ومســــــــجونین لكــــــــي یبـــــــــرز الشــــــــاعر مــــــــن خـــــــــالل 

ــجان  ــین الســــــــــ ــدور بــــــــــ ــا یــــــــــ ــدعوي الحــــــــــــالج ومــــــــــ ــي لــــــــــ ــدف الرئیســــــــــ ــوار الهــــــــــ الحــــــــــ

 والحالج وهروب أحد المسجونین متأثرا �حوار الحالج.
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ــا  ــون أ�ضـــــــ ــة، وهـــــــــي تتكـــــــ ــو المحاكمـــــــ ــر فهـــــــ ــاني واألخیـــــــ ــر الثـــــــ ــا المنظـــــــ أمـــــــ

القضــــــــــــاة، والحاجــــــــــــب والحــــــــــــالج، حیــــــــــــث تــــــــــــدور أحــــــــــــداث مــــــــــــن ثــــــــــــالوث مــــــــــــن 

ــتفتائه  المحاكمــــــــــة التــــــــــي تنتهــــــــــي �إدانــــــــــة الحــــــــــالج وتألیــــــــــب الشــــــــــعب علیــــــــــه واســــــــ

ــلب" و�كــــــــــون  ــة "المــــــــــوت" أو "الصــــــــ ــم والــــــــــذي �كــــــــــون فــــــــــي النها�ــــــــ لنوعیــــــــــة الحكــــــــ

 ذلك لكي تنتهي المسرحیة ببدایتها "الصلب".

ــاغها " ــرحیة التـــــــــــي صـــــــــ ــداث المســـــــــ ــذا ملخـــــــــــص ألحـــــــــ ــد  هـــــــــ صـــــــــــالح عبـــــــــ

ــبور ــید الصـــــــ ــب تجســـــــ ــكیلیة �جانـــــــ ــة التشـــــــ ــور الفنیـــــــ ــق �عـــــــــض الصـــــــ ــعر، محقـــــــ " شـــــــ

ــه أو  ــاعد دون رؤ�تـــــــــــــــــــ ــذي یتصـــــــــــــــــــ ــیة والـــــــــــــــــــ ــداخلي للشخصـــــــــــــــــــ ــراع الـــــــــــــــــــ  الصـــــــــــــــــــ

 اإلحساس �ه.

 

وقـــــــد لجـــــــأ الشـــــــاعر فـــــــي حـــــــواره الشـــــــعري إلـــــــى اســـــــتعمال أكثـــــــر مـــــــن لـــــــون مــــــــن 

ــا و  ــق علیهـــــــــ ــا �طلـــــــــ ــعر �مـــــــــ ــز التفاعیـــــــــــل أو �حـــــــــــور الشـــــــــ ــة "الرجـــــــــ ــي أر�عـــــــــ  -هـــــــــ

ــتفعلن" و"اـلــــــــــــ  ــاعلتن" -وافر مســـــــــــ ــارب  مفـــــــــــ ــدارك  -و"المنقـــــــــــ ــولن" و"المتـــــــــــ  –مفعـــــــــــ

فعلــــــــــن"، وهــــــــــي التفاعیــــــــــل التــــــــــي اســــــــــتعملها الشــــــــــاعر وتمكــــــــــن مــــــــــن خاللهــــــــــا أن 

ــیق ــا مـــــــــن الموســـــــ الفظـــــــــة  اً ى الهرمونیـــــــــة التـــــــــي تطـــــــــول وتقصـــــــــر طبـقــــــــ یبـــــــــرز نوعـــــــ

 .)۱۲(الواحدة

 



23 
 

أمـــــــــــا عـــــــــــن الـــــــــــنص الـــــــــــذي �تبـــــــــــه الشـــــــــــاعر وأحداثـــــــــــه ولغتـــــــــــه الشـــــــــــعر�ة 

منــــــــذ البدا�ــــــــة وحتــــــــى النها�ــــــــة فســــــــوف وصــــــــوره الفنیــــــــة التــــــــي تمكــــــــن مــــــــن خلفهــــــــا 

نتطـــــــــــــــرق لهـــــــــــــــا �التحلیـــــــــــــــل الموضـــــــــــــــوعي، فقـــــــــــــــد تـــــــــــــــوفرت للشـــــــــــــــاعر الطاقـــــــــــــــة 

ــذاك "وال �مـكــــــــــ  ــافي آنـــــــــ ــتوى الثقـــــــــ ــم المســـــــــ ــة ثـــــــــ ــي اإلبداعیـــــــــ ــل الفنـــــــــ ــق العمـــــــــ ن خلـــــــــ

وافر عـــــــــــــامالن، الطاقـــــــــــــة اإلبداعیـــــــــــــة الكامنـــــــــــــة فـــــــــــــي الفنـــــــــــــان، العظـــــــــــــیم إال بـتــــــــــــ 

 الكامنـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي العصـــــــــــــــــــر، وقـــــــــــــــــــد اجتمعـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــيوالطاقـــــــــــــــــــة الثقافیـــــــــــــــــــة 

 )۱۰(العمل " ذاه

والشـــــــــــاعر یبـــــــــــدأ مســـــــــــرحیته مـــــــــــن حیـــــــــــث النها�ـــــــــــة، وهـــــــــــذه تحســـــــــــب لـــــــــــه 

طبقـــــــا لمـــــــا �ـــــــان علیـــــــه منـــــــذ بدا�ـــــــة المســـــــرح اإلغر�قـــــــي والـــــــذي بـــــــدأ شـــــــعرا، وفـــــــي 

مســــــــرحیة "أودیـــــــــب" حیــــــــث ألقـــــــــى الكــــــــورس منـــــــــذ البدا�ــــــــة النبـــــــــوءة التــــــــي تتحقـــــــــق 

حتـــــــــى نهایتـــــــــه التـــــــــي لـــــــــم تكـــــــــن ســـــــــوى الخبـــــــــر الـــــــــذي ألقـــــــــاه  )۱۱(ببدا�ـــــــــة العمـــــــــل 

�ســـــــــتعیض عـــــــــن �ـــــــــورس بدا�ـــــــــة المســـــــــرحیة، وهـــــــــا هـــــــــو الشـــــــــاعر  ورس فـــــــــيالـكــــــــ 

 الواعظ" وهم �مثلون  -الفالح  –أودیب �الثالوث "التاجر 

ــا فــــــــــي المنظــــــــــر األول یتحــــــــــاورون حــــــــــول صــــــــــلب  طوائــــــــــف الشــــــــــعب، وهــــــــــم هنــــــــ

ــرة  ــتلهم فكـــــــ ــنهم �ســـــــ ــل مـــــــ ــبب، و�ـــــــ ــن الســـــــ ــأل عـــــــ ــنهم �ســـــــ ــل مـــــــ ــیخ و�ـــــــ ــك الشـــــــ ذلـــــــ

 ر :�مكن أن �ستفید منها، یتضح ذلك في هذا الحوا
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 التـــــــــــــــــــاجر : نعـــــــــــــــــــم .. فقـــــــــــــــــــد �كـــــــــــــــــــون أمـــــــــــــــــــره حكا�ـــــــــــــــــــة طر�فـــــــــــــــــــة أقصـــــــــــــــــــها

ــي تحــــــــــــــــــب             ــاء .. فهــــــــــــــــ ــي المســــــــــــــــ ــود فــــــــــــــــ ــین أعــــــــــــــــ ــي حــــــــــــــــ  لزوجتــــــــــــــــ

 أطباق الحدیث في موائد العشاء .                  

ــإنني فضــــــــــــــــولي �طبعــــــــــــــــي .. �ــــــــــــــــأنني قعیــــــــــــــــدة ــا أنــــــــــــــــا .. فــــــــــــــ  الفــــــــــــــــالح : أمــــــــــــــ

ــا نو�ـــــــــــــــــــــــت أن أكـــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــــولي             بلهـــــــــــــــــــــــاء .. و�لمـــــــــــــــــــــ

 �غلبني طبعي على تطبعي.                  

 الـــــــــــــــواعظ : وحبـــــــــــــــذا لـــــــــــــــو �ـــــــــــــــان فـــــــــــــــي حكایتـــــــــــــــه موعظـــــــــــــــة وعبـــــــــــــــرة ..

 ن ابتكــــــــــــار قصــــــــــــة مالئمــــــــــــة تشــــــــــــدفــــــــــــإن ذهنــــــــــــي مجــــــــــــدب ـعـــــــــــ           

 لجمهـــــــــــــــــــــور أجعلهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي الجمعـــــــــــــــــــــة القادمـــــــــــــــــــــةا لهفـــــــــــــــــــــة         

 )۱۳(موعظتي في مسجد المنصور.         

والشــــــــــــاعر هنــــــــــــا یرســــــــــــل مــــــــــــن خــــــــــــالل ذلــــــــــــك الحــــــــــــوار المتبــــــــــــادل بــــــــــــین 

ثالثـــــــــــتهم صـــــــــــورة یتضـــــــــــح مـــــــــــن خطوطهـــــــــــا الرئیســـــــــــیة �نســـــــــــه الفلســـــــــــفة التــــــــــــي 

ــا منظـــــــر  ــدة، وهـــــــي هنـــــ ــاس، فالمـــــــادة الواحـــــ ــر عامـــــــة النـــــ ــتحكم فـــــــي فكـــــ ــم وتـــــ تحكـــــ

الحـــــــــالج مصـــــــــلو�ة، یتولـــــــــد عنهـــــــــا عـــــــــدة أفكـــــــــار تحقـــــــــق هـــــــــدفا �ختلـــــــــف تمامــــــــــا 

الفنـــــــــي �مدلولـــــــــه یتـــــــــرادف مـــــــــع  عـــــــــن ســـــــــا�قیه، و�تضـــــــــح �ـــــــــذلك فـــــــــي أن الشـــــــــكل

ــده الشــــــــــــاعر  ــذي قصــــــــــ ــى الــــــــــ ــمونه یــــــــــــوازي المعنــــــــــ ــي وأن مضــــــــــ ــر اللفظــــــــــ التعبیــــــــــ

داللــــــــــة أو فكــــــــــرة أو نظــــــــــرة فلســــــــــفیة ومــــــــــا شــــــــــابهها، فــــــــــرغم �شــــــــــاعة المنظــــــــــر إال 

ــالنفع،  ــا یروقـــــــــه ومـــــــــا �عـــــــــود علیـــــــــه �ـــــــ أن هـــــــــؤالء الثالثـــــــــة �جســـــــــد �ـــــــــل مـــــــــنهم مـــــــ
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وهـــــــــــــي صـــــــــــــورة مر�بـــــــــــــة انقســـــــــــــمت إلـــــــــــــى ثالثـــــــــــــة لوحـــــــــــــات والمصـــــــــــــدر واحـــــــــــــد 

ــوار  ــة الحـــــــ ــا لنوعیـــــــ ــادئ طبقـــــــ ــاع هـــــــ ــیقي و��قـــــــ ــوحي �موســـــــ ــة تـــــــ ــات متراصـــــــ والكلمـــــــ

 الذي یبعد تماما عن أي صراع أو تطور،
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رغــــــــــم الثقافــــــــــة الدینیــــــــــة أو الدنیو�ــــــــــة ولكــــــــــن �جمعهــــــــــم  فالمســــــــــتوى �كــــــــــون واحــــــــــداً 

 في ذلك منفعة حسیة وذاك واضح في مناقشاتهم.

ــلو�  ــالحالج مصـــــــــ ــذع اً فـــــــــ ــي جـــــــــ ــق فـــــــــ ــروح معلـــــــــ ــا الـــــــــ ــزع منهـــــــــ ــة انتـــــــــ ، جثـــــــــ

ــهد ـمـــــــ ـشـــــــ  ــفقة والخــــــــوف، یتحــــــــول ذلــــــــك المشــــــ ــوحي �الشــــــ ــر یــــــ ن خــــــــالل جرة، منظــــــ

قســـــــــم إلـــــــــى ثـــــــــالث لوحـــــــــات تناســـــــــب �ـــــــــل منهـــــــــا تن هـــــــــؤالء الثالثـــــــــة إلـــــــــى صـــــــــورة 

هو�ـــــــــــــة ثالثـــــــــــــتهم و�ـــــــــــــنعكس المعنـــــــــــــى طبقـــــــــــــا للحالـــــــــــــة االجتماعیـــــــــــــة، فـــــــــــــاألول، 

تــــــــاجر" یر�ــــــــد أن �جــــــــد المــــــــادة التــــــــي تســــــــاعده علــــــــى قضــــــــاء وقــــــــت عشــــــــاء مــــــــع 

لثـــــــــــاني "فـــــــــــالح" و�دراكاتـــــــــــه محـــــــــــدودة فهـــــــــــو زوجتـــــــــــه حتـــــــــــى �كـــــــــــون متجـــــــــــددا، وا

ــا  یر�ـــــــــد أن �كـــــــــون متـــــــــداخال فـــــــــي �ـــــــــل شـــــــــيء حتـــــــــى �كمـــــــــل نقصـــــــــة لد�ـــــــــه، أمـــــــ

الثالـــــــــث، "واعـــــــــظ" فـــــــــإن ثقافتـــــــــه الدینیـــــــــة ال تســـــــــعفه عـــــــــادة و�أمـــــــــل فـــــــــي أن �جـــــــــد 

ــل  ــك تكتمـــــ ــى ذلـــــ ــه، وعلـــــ ــي أداء وظیفتـــــ ــا فـــــ ــتعین بهـــــ ــبة �ســـــ ــادة خصـــــ ــراه مـــــ ــا یـــــ فیمـــــ

ــن الحـــــــــالج ا ــا مـــــــ ــي مكوناتهـــــــ ــثالث والتـــــــ ــات الـــــــ ــي اللوحـــــــ ــه التـــــــ ــلوب وحكایتـــــــ لمصـــــــ

 لم �ستقر علیها أحدهم �عد.

 ر مــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــورة لكــــــــــــــــــي یتعــــــــــــــــــرض لصـــــــــــــــــــورةو�نتقــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــاع

ــة الحـــــــــالج،  ــن حكا�ـــــــ ــة عـــــــ ــؤالء الثالثـــــــ ــه هـــــــ ــذي طرحـــــــ ــؤال الـــــــ ــر الســـــــ أخـــــــــرى تفســـــــ

وذلـــــــــــك حینمـــــــــــا یلتقـــــــــــوا �مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الحـــــــــــرفیین وهـــــــــــم ســـــــــــتة، أي أن العـــــــــــدد 

هنـــــــــــا تضـــــــــــاعف، و�ـــــــــــدور الحـــــــــــوار بـــــــــــین الثالثـــــــــــة والمجموعـــــــــــة التـــــــــــي تعتـــــــــــرف 
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 م تكـــــــــــــن ســـــــــــــوى الكلمـــــــــــــات،�ـــــــــــــأنهم قتلـــــــــــــة ذلـــــــــــــك الحـــــــــــــالج، وأداة الجر�مـــــــــــــة ـلــــــــــــ 

  خرة �المعاني وتجسد المعنى الذياو�رسم الشاعر صورة فنیة ز 

 ه أن �صل إلى السائلین الثالثة :أرادوا ل

 اً .. صف المجموعة : صفونا .. صفاً 

 األجهر صوتا واألطول    

 وضعوه في الصف األول

 ذو الصوت الخافت والمتواني

 وضعوه في الصف الثاني

 أعطوا �ل منا دینارا من ذهب قاني

 براقًا لم تلمسه �ف من قبل

 قالوا صیحوا .. زندیق �افر

 )14(�حنا .. زندیق �افر 

 رصــــــــــــــــد االعترافــــــــــــــــات التـــــــــــــــي أرادهــــــــــــــــا رجــــــــــــــــالوتســـــــــــــــتمر المجموعــــــــــــــــة فـــــــــــــــي 

ــاءل  ــان یتســـــــ ــادرتهم المكـــــــ ــع مغـــــــ ــابهم، ومـــــــ ــي رقـــــــ ــه فـــــــ ــوا دمـــــــ ــى �حملـــــــ ــم حتـــــــ الحكـــــــ

 :  الثالثة

 التاجر : هل أدر�نا شيء.
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 الواعظ : ال .. أنا لم أفهم.

 )15( .الفالح : فلنسأل هذا الجمع

�ـــــــــــأنهم هـــــــــــم الـــــــــــذین تســـــــــــببوا  صـــــــــــر�حاً  فــــــــــي حـــــــــــوار المجموعـــــــــــة اعترافـــــــــــاً 

 في قتل الحالج، ولكن الثالثة ال �صلهم المعني.

أمــــــــــا عــــــــــن الصــــــــــورة الفنیــــــــــة فــــــــــي الحــــــــــوار الســــــــــابق فهــــــــــي تتجســــــــــد فــــــــــي 

ــالل  ــن خــــــــــ ــراف مــــــــــ ــون االعتــــــــــ ــاعر أن �كــــــــــ ــد أراد الشــــــــــ ــة، وقــــــــــ ــوار المجموعــــــــــ حــــــــــ

ــاء فـــــــــــي  ــات والمعنـــــــــــى والوصـــــــــــف الـــــــــــذي جـــــــــ الحـــــــــــوار صـــــــــــورة تحققـــــــــــت �الكلمـــــــــ

لتتكـــــــــون منـــــــــه تلــــــــــك الصـــــــــورة الحســــــــــیة التـــــــــي تصـــــــــل إلــــــــــى ذهـــــــــن المشــــــــــاهد أو 

ــمه الشــــــــاعر، حیــــــــث أن مســــــــن  ــى شــــــــكلها الــــــــذي رســــــ ــارئ حتــــــــى تســــــــتقر علــــــ القــــــ

ــا  ــا، وحینمـــــــــــ ــة بهـــــــــــ ــیاء ال �المعرفـــــــــــ ــیس �األشـــــــــــ ــعر نقـــــــــــــل األحاســـــــــــ ــة الشـــــــــــ وظیفـــــــــــ

 ینتهي الشاعر من رصد االعتراف تكون الصورة قد اكتملت.
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ــا الشــــــــاعر إطــــــــارا محــــــــددا ورغــــــــم وضــــــــوح تلــــــــك الصــــــــورة الـتـــــــ  ي جعــــــــل لهــــــ

ــنوف  ــدد صـــــــ ــن تعـــــــ ــة مـــــــ ــة بدا�ـــــــ ــائق ملموســـــــ ــن حقـــــــ ــه مـــــــ ــا بداخلـــــــ ــرز مـــــــ ــي یبـــــــ لكـــــــ

ــن  ــدأ مــــــ ــالي، حیــــــــث یبــــــ ــذ الشــــــــكل الجمــــــ ــة تتخــــــ ــة ومدروســــــ ــة منظمــــــ البشــــــــر �طر�قــــــ

األعلــــــــــــى إلــــــــــــى األدنــــــــــــي ســــــــــــواء فــــــــــــي األطــــــــــــوال أو األصــــــــــــوات، وهــــــــــــذه �لهــــــــــــا 

هنــــــــا تعطـــــــي القـــــــوة التـــــــي تــــــــؤثر فـــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرار، إضــــــــافة إلـــــــى المـــــــال وهـــــــو 

ــة  ــة المطلو�ــــــ ــى الغا�ــــــ ــذ إلــــــ ــه ینفــــــ ــوت فیجعلــــــ ــب الصــــــ ــذي یلهــــــ ــذهبي الــــــ ــدینار الــــــ الــــــ

 وهي هنا المطالبة �قتل الحالج.

ــم  ــا�قة لــــــــ ــه الشــــــــــعر�ة الســــــــ ــاعر مــــــــــن أبیاتــــــــ والصــــــــــورة التــــــــــي رســــــــــمها الشــــــــ

ــن ــد عـــــــــــ ــه ال یز�ـــــــــــ ــیده، ألنـــــــــــ ــى تجســـــــــــ ــل إلـــــــــــ ــري أن �صـــــــــــ ــوار النثـــــــــــ ــن للحـــــــــــ  �كـــــــــــ

ــدا ـعــــــــــــ  ــل �عیـــــــــــ ــا العقـــــــــــ ــائق یتلقاهـــــــــــ ــرز حقـــــــــــ ــذي یبـــــــــــ ــر الـــــــــــ ــف المباشـــــــــــ  نالوصـــــــــــ

 الوجـــــــــــــدان، ولكـــــــــــــن فـــــــــــــي حالـــــــــــــة وصـــــــــــــف الشـــــــــــــاعر الســـــــــــــابق ورســـــــــــــمه لتلـــــــــــــك

ــورة �مكـــــــــــــن للعاطفـــــــــــــة أن تتجـــــــــــــول داخلهـــــــــــــا وتنفعـــــــــــــل بهـــــــــــــا مـــــــــــــع إدراك  الصـــــــــــ

ــك  ــع ذلــــــ ــوى، ومــــــ ــال أقــــــ ــزدوج واالنفعــــــ ــأثیر مــــــ ــبح التــــــ ــا �صــــــ ــا، وهنــــــ العقــــــــل لمعانیهــــــ

ــیئا،  ــم شـــــــ ــم �فهـــــــ ــه لـــــــ ــاجر �عتـــــــــرف �أنـــــــ ــة، فالتـــــــ ــى لهـــــــــؤالء الثالثـــــــ ال �صـــــــــل المعنـــــــ

�شـــــــــــذ الفـــــــــــالح الـــــــــــذي یـــــــــــرى فـــــــــــي تكـــــــــــرار الســـــــــــؤال مـــــــــــن والــــــــــواعظ یوافقـــــــــــه، وال 

 غیرهم أمل في أن �عرفوا الحقیقة.

ــا  وألن الحـــــــــدث البـــــــــد لـــــــــه أن �ســـــــــتمر، والبحـــــــــث عـــــــــن الحقیقـــــــــة البـــــــــد لهـــــــ

مـــــــــن متا�عـــــــــة، یلجـــــــــأ هـــــــــؤالء الثالثـــــــــة إلـــــــــى جمـــــــــع آخـــــــــر علـــــــــى أمـــــــــل أن �جـــــــــدوا 
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ــلب ؟!  ــان الصــــــ ــاذا �ــــــ ــذا ؟!! ولمــــــ ــل هــــــ ــن قتــــــ ــؤال، مــــــ ــن الســــــ ــة عــــــ ــدهم اإلجا�ــــــ عنــــــ

ــد علمــــــــا  ــأن اإلجا�ــــــــة لــــــــن تجــــــــدي ولكــــــــن التــــــــزود مــــــــن معلومــــــــة �مكــــــــن أن تفیــــــ �ــــــ

 كما اعتزموا من قبل فلكل منهم موضعا سوف یلقي معلوماته فیه.
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ــه  ــمون فیـــــــــــ ــذي یتوســـــــــــ ــأ الـــــــــــ ــي الملجـــــــــــ ــة هـــــــــــ ــة الثانیـــــــــــ ــون المجموعـــــــــــ وتكـــــــــــ

ــدما  ــؤال مــــــــــن الفــــــــــالح عنــــــــ ــوفیة، و�كــــــــــون الســــــــ ــة الصــــــــ ــم المجموعــــــــ الجــــــــــواب وهــــــــ

ــرة ــة مباشـــــــ ــیهم واإلجا�ـــــــ ــد التعـــــــــرف علـــــــ ــاً  یر�ـــــــ ــة" تمامـــــــ ــدمات "نحـــــــــن القتلـــــــ  دون مقـــــــ

�ــــــــــان اعتــــــــــراف المجموعــــــــــة األولــــــــــى، و�ــــــــــنفس الجملــــــــــة والوســــــــــیلة واحــــــــــدة،  كمـــــــــا

 فــــــــــــــــــــــــي �لتــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــالتین، لیــــــــــــــــــــــــزداد األمــــــــــــــــــــــــر القتلــــــــــــــــــــــــى �الكلمــــــــــــــــــــــــات،

 �ـــــــــــــــة لـــــــــــــــم تتضــــــــــــــح �عـــــــــــــــد وثالثـــــــــــــــتهم یتمســـــــــــــــكون غموضــــــــــــــا وصـــــــــــــــعو�ة واإلجا

ــا، و�تحـــــــــاورون عســـــــــى  ــة التـــــــــي أرادوهـــــــ �مـــــــــوقفهم فـــــــــي الحصـــــــــول علـــــــــى المعلومـــــــ

ــون أن  ــوفیة �عترفـــــــــ ــة والصـــــــــ ــر یـــــــــــزداد غرا�ـــــــــ ــلوا إلـــــــــــى شـــــــــــيء ولكـــــــــــن األمـــــــــ �صـــــــــ

دم �ـــــــــأنهم القتلـــــــــة ولكـــــــــن هـــــــــؤالء الثالثـــــــــة وقـــــــــد توقـــــــــف تفكیـــــــــرهم عنـــــــــد نقطـــــــــة ـعــــــــ 

واعظ ال �فهــــــــــم شــــــــــیئا" وتظــــــــــل المجموعــــــــــة الفهــــــــــم "التــــــــــاجر والفــــــــــالح حتــــــــــى اـلـــــــــ 

ــد ســـــــــبب  ــع عنـــــــ ــددة ولكنهـــــــــا تجتمـــــــ ــل متعـــــــ ــة وأســـــــــباب القتـــــــ ــأنهم القتلـــــــ ــرف �ـــــــ تعتـــــــ

التــــــــــــي �انــــــــــــت مــــــــــــن أجلهــــــــــــا النها�ــــــــــــة، الصــــــــــــلب، أساســــــــــــي وهــــــــــــي الكلمــــــــــــات، 

ــوق  ــي شـــــــ ــالج فـــــــ ــان الحـــــــ ــي �ـــــــ ــد، معنـــــــ ــى واحـــــــ ــات لمعنـــــــ ــا مرادفـــــــ ــوت، و�لهـــــــ المـــــــ

 لى حیاة أفضل حینما یبادر الواعظإلیه لكي �صل إ

 قده" تبادر المجموعة �االعتراف :"أولم �حزنكم ف �سؤالهم

  المجموعة : أ�كانا أنا فارقناه

 اتهحین ذ�رنا أنا علقناه في �لم وفرحنا
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 ورفعناه بها فوق الشجرة

 وسنذهب �ي نلقي ما استبقینا منها

 في شق محار�ث الفالحین

 رونخبئها بین �ضاعات التجا

 ونحملها للر�ح السواحة فوق الموج

 وسنخفیها في أفواه حداة األبل

  



33 
 

 الهائجة على وجه الصحراء

 وندونها في األوراق المحفوظة بین

 طوا�ا الثیاب

 أشعار وقصائدوسنجعل منها 

 قل لي ماذا �انت تصبح �لماته

 )16(لو لم �ستشهد ؟ 

 

ــن ســـــــــــوى  ــم تكـــــــــ ــا�قة لـــــــــ ــي األبیـــــــــــات الســـــــــ ــة فـــــــــ ــه المجموعـــــــــ ــا أقرتـــــــــ إن مـــــــــ

حقیقــــــــــة واضــــــــــحة داخــــــــــل �ــــــــــل مــــــــــنهم وداخــــــــــل الحــــــــــالج نفســــــــــه قبــــــــــل المــــــــــوت، 

ولكنهــــــــا حقیقــــــــة رغــــــــم وضــــــــوحها غیــــــــر مرئیــــــــة بــــــــل محسوســــــــة مــــــــن �عــــــــض مــــــــن 

غائبــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــؤالء الثالثـــــــــــة الـــــــــــذین رأوا اقتر�ــــــــــوا منـــــــــــه، وعلـــــــــــى ذلـــــــــــك فهـــــــــــي 

ــه،  ــن �عرفــــــ ــل مــــــ ــه �ــــــ ــبب یتحملــــــ ــلو�ا والســــــ ــرة مصــــــ ــر مــــــ ــرة وآلخــــــ الحــــــــالج ألول مــــــ

فلـــــــــم تكـــــــــن ســـــــــوى الكلمـــــــــات حیـــــــــث �قـــــــــول الشـــــــــاعر معترفـــــــــا "كانـــــــــت مســـــــــرحیتي 

ــو�ه  ــة ال تشـــــ ــي نقیـــــ ــي لـــــ ــذي �قـــــ ــیم الـــــ ــان العظـــــ ــن اإل�مـــــ ــرة عـــــ ــالج معبـــــ ــاة الحـــــ مأســـــ

 .)۱۷(شائبة وهو اإل�مان �الكلمة"

ا فــــــــــي هــــــــــذه األبیــــــــــات وعلــــــــــى لســــــــــان المجموعــــــــــة �ســــــــــجل والشــــــــــاعر هـنـــــــــ 

 رة فنیــــــــــة و�أنهــــــــــا لوحـــــــــــة فنــــــــــان اســـــــــــتخدماعترافــــــــــا واضــــــــــحا مـــــــــــن خــــــــــالل صـــــــــــو 
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فیهـــــــــــا الخـــــــــــط واللـــــــــــون والمســـــــــــاحة بـــــــــــل واإلطـــــــــــار الـــــــــــذي �حـــــــــــدد معـــــــــــالم تلـــــــــــك 

 ، �ضــــــــــــاف إلیهــــــــــــا �عــــــــــــدا آخــــــــــــر را�عــــــــــــا وهــــــــــــو الصــــــــــــورة ذات األ�عــــــــــــاد الــــــــــــثالث

ن المجموعـــــــــة وهـــــــــم البعـــــــــد النفســـــــــي الـــــــــذي �صـــــــــوره فـــــــــي العالقـــــــــة المتصـــــــــلة بـــــــــی 

ــلبه، هــــــــذه العالقــــــــة التــــــــي تجعلهــــــــم یتحملــــــــون التبعیــــــــة  أحیــــــــاء والحــــــــالج �عــــــــد صــــــ

 صـــــــــــــــورهم فـــــــــــــــي أدنـــــــــــــــى�ـــــــــــــــإقرارهم جهـــــــــــــــرا أنهـــــــــــــــم الســـــــــــــــبب فـــــــــــــــي موتـــــــــــــــه، و� 

 اللوحة وقد احتلوا من مساحتها دائرة ضیقة في حین �جسد الحالج.
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ــح،  ــم واضـــــ ــاحة �حجـــــ ــن المســـــ ــر مـــــ ــغل أكثـــــ ــد شـــــ ــجرة وقـــــ ــذع الشـــــ ــي جـــــ ــلو�ًا فـــــ مصـــــ

ــث أن ـضــــــــ  ــجرة حیـــــــ ــالج والشـــــــ ــو�ن الحـــــــ ــة تكـــــــ ــرز فخامـــــــ ــة تبـــــــ ــم المجموعـــــــ الة حجـــــــ

ــك  ــة مــــــــــن خــــــــــالل تلــــــــ ــذا �انــــــــــت الصــــــــــورة الفنیــــــــ ــة، هكــــــــ ــم تكــــــــــن ســــــــــوى خلفیــــــــ لــــــــ

الكلمــــــــــات الحوار�ــــــــــة التــــــــــي تحــــــــــاورت بهــــــــــا المجموعــــــــــة أمــــــــــام الرجــــــــــال الثالثــــــــــة، 

ــة  ــاعر المتناهیــــــ ــة الشــــــ ــي رؤ�ــــــ ــة فــــــ ــة فــــــــال غرا�ــــــ ــدة وغر�بــــــ ــة �عیــــــ و�ن �انــــــــت الرؤ�ــــــ

ســـــــــپس نفـــــــــوق أحاسیســـــــــه ألن ان العـــــــــادي �أحامســـــــــاال یـــــــــراه اإلنـســــــــ  التـــــــــي ترصـــــــــد

الشــــــــــــاعر یــــــــــــرى أ�عــــــــــــد ممــــــــــــا یــــــــــــراه النــــــــــــاس فیتعــــــــــــذب �ســــــــــــببهم و�فكــــــــــــر فیمــــــــــــا 

ــه  ــم وفــــــــــــي ذاتــــــــــ ــر فــــــــــــي ذواتهــــــــــ ــة التفكیــــــــــ یواجهــــــــــــون مــــــــــــن صــــــــــــعاب وآالم مطیــــــــــ

 محاوال أن �جعل من الشعر أداة تواصله مع اآلخر.

ــاعر الــــــــــــذي  ــا عمــــــــــــق رؤى الشــــــــــ ــل داخلهــــــــــ ــت الصــــــــــــورة تحمــــــــــ ــا زالــــــــــ ومــــــــــ

الحـــــــــــالج �عـــــــــــد موتـــــــــــه عالیـــــــــــة وذلـــــــــــك علـــــــــــى لســـــــــــان الصـــــــــــوفیة جعـــــــــــل منزلـــــــــــة 

ورفعنــــــــــاه بهــــــــــا فــــــــــوق الشــــــــــجرة وهــــــــــذه مكانــــــــــة متمیــــــــــزة لــــــــــم �صــــــــــلها وهــــــــــو بــــــــــین 

ــة  ــد رفعــــــــت صــــــــاحبها إلــــــــي تلــــــــك المنزلــــــ ــا، و�ذا �انــــــــت الكلمــــــــات قــــــ األحیــــــــاء �حیــــــ

ــي أرجـــــــاء األرض �ـــــــأكثر  ــا �كفـــــــي أن تنشـــــــره فـــــ ــل مـــــــن القـــــــوة مـــــ ــا زالـــــــت تحمـــــ فمـــــ

�لمــــــــــاتهم الشـــــــــــعر�ة منهــــــــــا محار�ـــــــــــث مــــــــــن أداة �عتــــــــــرف بهـــــــــــا الصــــــــــوفیون فـــــــــــي 

ــات  ــذاء للحبـــــــــ ــع التر�ـــــــــــة �ـــــــــــي تصـــــــــــبح غـــــــــ األرض حتـــــــــــي تـــــــــــذوب الكلمـــــــــــات مـــــــــ

ــرة  ــار المنتشـــــــ ــاعات التجـــــــ ــا �ضـــــــ ــة، ومنهـــــــ ــلب الحبســـــــ ــا صـــــــ ــة فتقـــــــــوى بهـــــــ المنزرعـــــــ

ــاء الــــــــدنیا، ومن  ــا الر�ــــــــاح الســــــــائرة عبــــــــر البحــــــــار حـتـــــــ فــــــــي أرجــــــ ي تنشــــــــرها فــــــــي هــــــ
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ــاعر ورؤ�ـتــــــــــ  ــرة الشـــــــــ ــون نظـــــــــ ــان، وتكـــــــــ ــلها إنســـــــــ ــعب أن �صـــــــــ ــن الصـــــــــ ه أرض مـــــــــ

أ�عــــــــد مــــــــن ذلــــــــك، فهــــــــو �عبــــــــر البحــــــــار �كلماتــــــــه التــــــــي تحملهــــــــا الر�ــــــــاح، و�ــــــــذلك 

ــا ــا ـحـــــــــ فیــــــــــافي الصــــــــــحراء الواســــــــــعة مــــــــــن خــــــــــالل  �قطــــــــــع بهــــــــ داة اإلبــــــــــل لیوزعهــــــــ

 ،على قطاعات المعمورة
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ــورة الفنیــــــــــة قــــــــــد تجســــــــــدت مــــــــــن خــــــــــالل اللوحــــــــــة التــــــــــي لــــــــــم تحتملهــــــــــا  إن الصــــــــ

، فتمكنــــــــــت مــــــــــن �ســــــــــر إطارهــــــــــا لتبعــــــــــث �خطوطهــــــــــا إلــــــــــى أ�عــــــــــد مــــــــــن الحــــــــــدود

ــل  ــذي جعـــــــ ــاس الـــــــ ــاعر واإلحســـــــ ــة الشـــــــ ــة الثقافیـــــــ ــالل الرؤ�ـــــــ ــن خـــــــ ــك مـــــــ ــل ذلـــــــ و�ـــــــ

ــى  ــول إلـــــــ ــد تحـــــــ ــة فقـــــــ ــق الرغبـــــــ ــد حقـــــــ ــهاد قـــــــ ــذا االستشـــــــ ــالل هـــــــ ــن خـــــــ ــالج مـــــــ الحـــــــ

ــًا، فكلمـــــــات الحـــــــالج تثمـــــــر حســـــــین �ـــــــان  قســـــــوة لـــــــم �كـــــــن �صـــــــیرها لـــــــو ظـــــــل حیـــــ

حیـــــــــًا ولــــــــــم تمنـــــــــع رجــــــــــال الشــــــــــرطة مـــــــــن القــــــــــبض علیــــــــــه، أمـــــــــا حــــــــــین �مــــــــــوت، 

حـــــــــول تلــــــــك الكلمـــــــــات إلـــــــــي أنشـــــــــودة ینشـــــــــدها فهنــــــــاك الفرصـــــــــة الكاملـــــــــة لكـــــــــي تت 

ــوده الزائـــــــل إلـــــــى  ــد حـــــــول وجـــــ ــاع و�كـــــــون الحـــــــالج بـــــــذلك قـــــ النـــــــاس فـــــــي �ـــــــل البقـــــ

قیمـــــــــــة �اقیـــــــــــة أ�ضـــــــــــا فإنـــــــــــه �صـــــــــــوفي فإنـــــــــــه �حقـــــــــــق غا�ـــــــــــة منتهـــــــــــاه وهـــــــــــو أن 

یتالشــــــــي فـــــــــي المحبـــــــــوب، وهـــــــــذه الصـــــــــورة خـــــــــرج بهـــــــــا الشـــــــــاعر، و�قـــــــــول الناقـــــــــد 

الحســــــــــیة، ومـــــــــــا  محمــــــــــد عنــــــــــاني "إن الشـــــــــــعر هــــــــــو التصـــــــــــو�ر الفنــــــــــي التجر�ـــــــــــة

التصـــــــــو�ر الفنــــــــــي إال أن تمــــــــــر التجر�ــــــــــة �الـــــــــذهن فینقیهــــــــــا و�عــــــــــدل مــــــــــن بنائهــــــــــا 

وهـــــــــذا هـــــــــو مـــــــــا فعلـــــــــه الشـــــــــاعر  )۱۸(و�حولهـــــــــا إلـــــــــى صـــــــــورة فنیـــــــــة قو�ـــــــــة األثـــــــــر"

 عبد الصبور.

وهــــــــــذه �انــــــــــت المواجهــــــــــة فــــــــــي الصــــــــــورة الفنیــــــــــة التــــــــــي جمعــــــــــت الرجــــــــــال 

ــبب مـــــــــــــــوت الحـــــــــــــــالج  ــوفیة التـــــــــــــــي توضـــــــــــــــح ســـــــــــــ الثالثـــــــــــــــة ومجموعـــــــــــــــة الصـــــــــــــ

راكهم فــــــــــي نهایتــــــــــه وآمــــــــــالهم العر�ضــــــــــة فــــــــــي أن تكــــــــــون �لمــــــــــات الحــــــــــالج واشــــــــــت 

وســــــــیلة إعالمیــــــــة هائلــــــــة فــــــــي �ــــــــل مكــــــــان، ومــــــــازال هــــــــؤالء الثالثــــــــة لــــــــم �صــــــــلهم 
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المعنـــــــــــى أو الســـــــــــبب فـــــــــــي صـــــــــــلب الشـــــــــــیخ، فهـــــــــــم ینتظـــــــــــرون إجا�ـــــــــــة مباشـــــــــــرة، 

دون تـــــــــــــــــداخل خطـــــــــــــــــوط أو تشـــــــــــــــــا�ك ألفـــــــــــــــــاظ، وتنصـــــــــــــــــرف  ســـــــــــــــــبب واضـــــــــــــــــح

الثالثــــــــــــة مبتغــــــــــــاهم، حتــــــــــــی یــــــــــــدخل فــــــــــــرد مجموعــــــــــــة الصــــــــــــوفیة دون أن یــــــــــــدرك 

ــال  ــد الرجـــــ ــي �جـــــ ــا لكـــــ ــن حوارهمـــــ ــوعتین مـــــ ــاء المجمـــــ ــد انتهـــــ ــرة �عـــــ ــذه المـــــ ــد هـــــ واحـــــ

 فرصة ثالثة مع هذا الرجل الذي �شأل أحدهم

عنـــــــه و�تعـــــــرف الـــــــواعظ علیـــــــه حیـــــــث أنـــــــه أحـــــــد أثر�ـــــــاء بلدتـــــــه تـــــــرك أمالكـــــــه فـــــــي 

ــر�ین، بـــــــــــل  ــه المقـــــــــ ــن مر�د�ـــــــــ ــالج ومـــــــــ ــا للحـــــــــ ــون تا�عـــــــــ ــاع، أن �كـــــــــ ــبیل اإلتبـــــــــ ســـــــــ

ــهید رف ــه شـــــــ ــة التـــــــــي جعلتـــــــ ــه الروحیـــــــ ــل إلـــــــــى منزلتـــــــ ــم �صـــــــ ــه لـــــــ ــاح ولكنـــــــ یـــــــــق �فـــــــ

 الكلمة، وتكون هذه الفرصة األخیرة لسؤاله عن سبب الموت.

ــك  ــلبي" ذلـــــــــــ ــرف "الشـــــــــــ ــا �عتـــــــــــ ــواب حینمـــــــــــ ــون الجـــــــــــ ــؤال �كـــــــــــ ــل الســـــــــــ وقبـــــــــــ

ــون الســـــــؤال �اشـــــــیخ مـــــــا  ــل "أنـــــــا الـــــــذي قتلتـــــــه"، و�كـــــ ــوف، �أنـــــــه هـــــــو القاتـــــ المتصـــــ

 . القصة، من قتل هذا الرجل ؟

ــتمر  ــرة  اراً واســـــــــــ ــة للمـــــــــــ ــون المواجهـــــــــــ ــر األول تكـــــــــــ ــداث المنظـــــــــــ ــرد أحـــــــــــ لســـــــــــ

الثالثـــــــــة بـــــــــین الثالثـــــــــة والشـــــــــبلي علهـــــــــم �حصـــــــــلون منـــــــــه علـــــــــى ســـــــــبب پـــــــــروقهم، 

ــوار مـــــــــن طـــــــــرف  ــاة صـــــــــاحبه �حـــــــ ــدأ األخیـــــــــر فـــــــــي مناجـــــــ ــرون حیـــــــــث یبـــــــ و�نتظـــــــ

ــة غیـــــــــر متســـــــــاو�ة  ــى تقســـــــــیمه ازدواجیـــــــ ــأ الشـــــــــاعر لتحقیقـــــــــه إلـــــــ ــد وقـــــــــد لجـــــــ واحـــــــ

ثالثـــــــــــة، والطـــــــــــرف الثـــــــــــاني مباشــــــــــــرة طرفهـــــــــــا األول یتكـــــــــــون مـــــــــــن تفعیلتــــــــــــین أو 

ــه  ــاح لــــــ ــد أتــــــ ــوار مــــــــن صــــــــوت واحــــــ ــاعر تنــــــــوع الحــــــ ــدة، لیحقــــــــق الشــــــ ــة واحــــــ تفعیلــــــ
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خلــــــــــــق صــــــــــــراع واضــــــــــــح مــــــــــــع الــــــــــــنفس مشــــــــــــكال صــــــــــــورة فنیــــــــــــة جمعــــــــــــت بــــــــــــین 

 المعاني الداخلیة حیث یبدأ حواره:الخطوط الواضحة و 

 الشبلي : أولم ننهك عن العالمین

 قد �نت عطرة نائمة في وردته

 انسكبت ؟لم 

 ودرة مكنونة في �حرها

 لم انكشفت

 وهل �ساوي العالم الذي وهبته دمك
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 هذا الذي وهبت ؟

 سرنا معا على الطر�ق صاحبین

 أنت سبقت أحببت حتي جدت �العطاء

 لكنني ضننت

 حین رأیت النور نقت للرجوع

 ها أنت قد رجعت أعطیك �عض ما وهبت الحیاة

 )۱۹(�عض ما أعطیت "یلقي إلیه وردة حمراء 

لقــــــــــد حقــــــــــق الشــــــــــاعر مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذا الحــــــــــوار صــــــــــورة فنیســــــــــة رســــــــــم 

ــؤال والجــــــــــواب مــــــــــن  ــذي شــــــــــمل الســــــــ ــاد الواحــــــــــد الــــــــ ــا �الكلمــــــــــات والتضــــــــ معالمهــــــــ

ــدأه  ــدیق المقـــــــــــرب للحـــــــــــالج، بـــــــــ ــبلي الصـــــــــ ــك الشـــــــــ ــه ذلـــــــــ ــدر تحملـــــــــ نفـــــــــــس المصـــــــــ

ــح ــالتفوق الواضــــــــ ــاالعتراف �ــــــــ ــه �ــــــــ ــتنكاري و�ختتمــــــــ ــؤال االســــــــ ــي ا �الســــــــ ــذي انتهــــــــ لــــــــ

ــة  ــاء تكــــــــو�ن اللوحــــــ ــدأ وقــــــــد جــــــ ــان �االستشــــــــهاد فــــــــي ســــــــبیل المبــــــ مــــــــن خــــــــالل ثمــــــ

ســـــــــت �ونـــــــــت معـــــــــالم الحـــــــــالج �صـــــــــورة لواقـــــــــع انتهـــــــــي مقـــــــــاطع مزدوجـــــــــة منهـــــــــا 

 من الوجود ولكنه مازال �عیش داخل المر�دین ومنهم الشبلي.

ــدة  ــا الموســــــــــیقى المتولــــــــ والصــــــــــورة مــــــــــن حیــــــــــث البنــــــــــاء والتكــــــــــو�ن تجســــــــــدت فیهــــــــ

ــین أو  ــبلي �ـــــــــل شـــــــــطر�ن، األول مـــــــــن تفعیلتـــــــ ــاعر الحـــــــــوار الشـــــــ ــد�م الشـــــــ مـــــــــن تقـــــــ

ثالثــــــــة، والثـــــــــاني مــــــــن تفعیلـــــــــة واحـــــــــدة أو اثنتــــــــین ممـــــــــا �عطــــــــي الصـــــــــوت جرســـــــــا 
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ــى  ــأ إلــــــــــ ــاعر یلجــــــــــ ــم أن الشــــــــــ ــن المنطــــــــــــوق، ثــــــــــ ــة فــــــــــــي اللحــــــــــ ــا وهرمونیــــــــــ مختلفــــــــــ

 یبرز المعنى وهو لون مؤ�دتوظیف األلوان لكي 
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ــا  ــوار همــــــــــ ــك الحــــــــــ ــي ذلــــــــــ ــاعر فــــــــــ ــا الشــــــــــ ــذین أدخلهمــــــــــ ــونین اللــــــــــ الصــــــــــــورة، واللــــــــــ

األبــــــــــیض واألحمــــــــــر فــــــــــي األلفــــــــــاظ الــــــــــوردة والــــــــــدم للــــــــــون األحمــــــــــر، ثــــــــــم النــــــــــور 

ــرد  ــدى مجــــــ ــة تتعــــــ ــد وهــــــــي مقابلــــــ ــدار واحــــــ ــي جــــــ ــا فــــــ ــا معــــــ ــد مزجهمــــــ لألبــــــــیض وقــــــ

لمــــــــــــوت الحیــــــــــــاة والمــــــــــــوت، وهــــــــــــذه االزدواجیــــــــــــة تعنــــــــــــي هنــــــــــــا مقابلــــــــــــة إ�حــــــــــــاء ا

األحمـــــــــر عنـــــــــد العـــــــــرب إلـــــــــى المقابلـــــــــة بـــــــــین حاضـــــــــر وغائـــــــــب، بـــــــــین الملمـــــــــوس 

ــلوب منزلـــــــــة ال  ــهید المصـــــــ ــة �منزلـــــــــة الشـــــــ ــة عالیـــــــ ــوس، بـــــــــین منزلـــــــ ــر الملمـــــــ وغیـــــــ

ــرة  ــف �حمـــــــ ــیة توصـــــــ ــة أرضـــــــ ــارة ومنزلـــــــ ــاء وطهـــــــ ــاض نقـــــــ ــا إال البیـــــــ ــق علیهـــــــ ینطبـــــــ

الجـــــــــــــرح أو حمـــــــــــــرة الـــــــــــــورد أو حمـــــــــــــرة الغـــــــــــــروب و�لهـــــــــــــا دالالت تشـــــــــــــیر إلـــــــــــــى 

 .)۲۰(شخصیة الحالج

اعر تلــــــــــــك الصـــــــــــــورة ومــــــــــــن التكــــــــــــو�ن اللفظــــــــــــي والمعنـــــــــــــوي رســــــــــــم الـشـــــــــــ 

فقــــــــــط، ولكنــــــــــه تعـــــــــدى ذلــــــــــك إلــــــــــى أ�عــــــــــد مــــــــــا �كــــــــــون  �اً لـــــــــیس الحــــــــــالج مصــــــــــلو 

ــا فیــــــــــه الماضــــــــــي وأمــــــــــات داخلیــــــــــة المــــــــــوت نفســــــــــه لكــــــــــي  الوصــــــــــف، فقــــــــــد أحیــــــــ

�كــــــــون ذ�ــــــــرى تــــــــؤثر فــــــــیمن حولــــــــه تــــــــأثیرا لــــــــم �كــــــــن لیتحقــــــــق فــــــــي حیاتــــــــه، وقــــــــد 

ــعر أن یبــــــــرز الصــــــــورة �حســــــــیة نا�ضــــــــة  ــن الشــــــــاعر مــــــــن خــــــــالل هــــــــذا الشــــــ تمكــــــ

عر هـــــــــي قدرتـــــــــه مفســـــــــرة لواقـــــــــع مصـــــــــلوب ولكنـــــــــه مـــــــــؤثر ألن أعظـــــــــم قـــــــــدرة للـشــــــــ 

ــوح،  ــا بوضـــــــ ــالم أمامنـــــــ ــرار العـــــــ ــط أســـــــ ــى �ســـــــ ــدرة علـــــــ ــیس القـــــــ ــیر، لـــــــ ــى التفســـــــ علـــــــ

و�نمــــــــــا القــــــــــدرة علــــــــــى معالجــــــــــة األشــــــــــیاء �طر�قــــــــــة تثیــــــــــر فینــــــــــا إحساســــــــــًا �ــــــــــامال 

 .)۲۱(�جدیتها
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وعلــــــــــــى ذلــــــــــــك �انــــــــــــت الصــــــــــــورة التــــــــــــي حققهــــــــــــا الشــــــــــــاعر مــــــــــــن حــــــــــــوار 

ــع  ــواره مـــــ ــي حـــــ ــد فـــــ ــد توحـــــ ــة وقـــــ ــال الثالثـــــ ــاؤل الرجـــــ ــى تســـــ ــرد علـــــ ــو یـــــ ــبلي وهـــــ الشـــــ

د�قه الحــــــــالج واعتــــــــرف لــــــــه �الحقیقــــــــة التــــــــي رفعتــــــــه إلــــــــى أعلــــــــى منزلــــــــة فــــــــي ـصـــــــ 

 حین �شمل اعترافه ضالته المؤ�دة أمام الحالج، وتكون 
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تـــــــــل حینمـــــــــا لفـــــــــظ لفظـــــــــة غامضـــــــــة نها�ـــــــــة �لمـــــــــات الشـــــــــبلي االعتـــــــــراف �أنـــــــــه القا

ــة دون أن ـتــــــــ احی أودي �  ــال الثالثـــــــ ــك �خـــــــــرج الرجـــــــ ــع ذلـــــــ ــه" ومـــــــ ــا الـــــــــذي قتلتـــــــ ه "أنـــــــ

لــــــــم نــــــــدرك شــــــــيء"، و�وافقـــــــــة  فأحــــــــدهم �عتـــــــــرف "عجبــــــــاً �حصــــــــلوا علــــــــى شــــــــيء، 

زمــــــــــیاله، لیحــــــــــاولوا مــــــــــرة أخــــــــــرى اللحــــــــــاق �الشــــــــــبلي حتــــــــــى �مكــــــــــنهم االستفســــــــــار 

الرجــــــــــل  مــــــــــن قتــــــــــل هــــــــــذا و�نهــــــــــي الشــــــــــاعر هــــــــــذا المنظــــــــــر �معــــــــــاودة الســــــــــؤال "

 المصلوب ؟".

إن الشـــــــــاعر فـــــــــي هـــــــــذا المنظـــــــــر قـــــــــد جعـــــــــل النها�ـــــــــة هـــــــــي البدا�ـــــــــة وقـــــــــد 

ــا ــة �ـــــــ ــور فنیـــــــ ــالث صـــــــ ــق ثـــــــ ــن خلـــــــ ــن مـــــــ ــیا تمكـــــــ ــا أساســـــــ ــا طرفـــــــ ــالج فیهـــــــ ن الحـــــــ

واختلـــــــف فـــــــي �ـــــــل منهـــــــا الطـــــــرف اآلخـــــــر، حیـــــــث بـــــــدأ �مجموعـــــــة مختلفـــــــة مــــــــن 

الشــــــــــعب ثــــــــــم مجموعــــــــــة متجانســــــــــة تمثــــــــــل الصــــــــــوفیة، وأخیــــــــــرا الشــــــــــبلي، و�لهــــــــــم 

�عترفـــــــــــون �ـــــــــــأنهم القتلـــــــــــة حتـــــــــــى أن الســـــــــــائلین والـــــــــــذین اشـــــــــــتر�وا فـــــــــــي التواجـــــــــــد 

علــــــــــى خــــــــــالل هــــــــــذه اللوحــــــــــات �خرجــــــــــون مــــــــــن تلــــــــــك اللقــــــــــاءات دون الحصــــــــــول 

 إجا�ة شافیة.

ــة  ــاظر متتالیــــــ ــة منــــــ ــة فــــــــي أر�عــــــ ــذ البدا�ــــــ ــرحیته منــــــ ــاعر مســــــ ــدأ الشــــــ ــم یبــــــ ثــــــ

ــوارات الكثیــــــــــرة والتــــــــــي تشــــــــــمل  ــا الحــــــــ ــدا مــــــــــن ثنا�ــــــــ لكــــــــــي �كــــــــــون الجــــــــــواب متولــــــــ

شخصـــــــــیات مختلفـــــــــة، وفـــــــــي المنظـــــــــر األول تكـــــــــون البدا�ـــــــــة فـــــــــي بیـــــــــت الحـــــــــالج 

مـــــــــع صـــــــــد�قه الشـــــــــبلي مرتد�ــــــــــة مال�ـــــــــس الصـــــــــوفیة عبــــــــــارة عـــــــــن خرقـــــــــة �الیــــــــــة 

 العمر. مدى الزهد الدنیوي، وهما شیخان في نها�ةتعكس 
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یتحـــــــــــاور الشـــــــــــیخان و�تـــــــــــرك الشـــــــــــاعر لهمـــــــــــا حر�ـــــــــــة الكشـــــــــــف عمـــــــــــا بـــــــــــداخلهما 

مـــــــــــن أحاســـــــــــیس تكـــــــــــون نتیجتـــــــــــه �شـــــــــــف �شـــــــــــاعة الواقـــــــــــع فـــــــــــي ســـــــــــیطرة قـــــــــــوى 

 البطش والظلم على مصائر اإلنسان ومحاصرتها لسه حتی

  



46 
 

نظر إلــــــــــى المــــــــــوت، حیــــــــــث تبــــــــــدو �ســــــــــیطرة هــــــــــذه القــــــــــوى ودمو�تــــــــــا فادحــــــــــة �ــــــــــال

ا بدا�ــــــــــة الصــــــــــراع فــــــــــي نفــــــــــس �ــــــــــل وســــــــــائل القهــــــــــر فیكــــــــــون حوارهـمـــــــــ امتالكهــــــــــا 

الحـــــــــالج، وهـــــــــي بـــــــــدا�ات الشـــــــــك فـــــــــي أن تكـــــــــون معرفـــــــــة الحقیقـــــــــة عـــــــــن طر�ـــــــــق 

الفــــــــــرد وحــــــــــده و�عیونــــــــــه، �قلبهــــــــــا داخلــــــــــه بــــــــــدال مــــــــــن أن یــــــــــدیرها فــــــــــیمن حــــــــــولهم 

ــاه األول، �میـــــــــل الحـــــــــالج  خالئـــــــــق، فـــــــــي حـــــــــین �مثـــــــــل الشـــــــــبلي الصـــــــــوفي االتجـــــــ

ــبلي یــــــــــرى أن مشــــــــــكلة ال إلــــــــــى االتجــــــــــاه حــــــــــالج هســــــــــي فــــــــــي الثــــــــــاني، إذن فالشــــــــ

 قوله حین یرد علیه :

 ال .. بل حدقت إلى الشمس الشبلي :  

 وطر�قتنا أن ننظر النور الباطن

 ولذا فأنا أرضي أجفاني في قلبي

 وأحدق فیه .. وأسعد

 وأرى في قلبي أشجارًا .. وثمارا

 ومالئكة ومصلین .. وأقمارا

 )۲۲(وشوسًا خضراء وصفراء وأنهارا 

ــا  ــه ومــــــ ــا بداخلــــــ ــه أراد أن �عكــــــــس مــــــ ــبلي علــــــــى الحــــــــالج إال أنــــــ ــم �كــــــــن رد الشــــــ لــــــ

ــقه  ــذي �عشـــــ ــادة الـــــ ــد المـــــ ــن زهـــــ ــدا عـــــ ــد �عیـــــ ــداء الزهـــــ ــة أصـــــ ــن معا�شـــــ ــو مـــــ ــراه هـــــ یـــــ

ــو  ــه هـــــ ــا �حســـــ ــه �مـــــ ــرد علیـــــ ــر أن یـــــ ــذلك آثـــــ ــبلي، لـــــ ــه الشـــــ ــا فهمـــــ ــذا مـــــ ــالج، هـــــ العـــــ
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حــــــــــالج لــــــــــم �كــــــــــن �قصــــــــــد و�مـــــــــا �جــــــــــب علــــــــــي الصــــــــــوفي أن یتخیلــــــــــه، ولكــــــــــن ال

والصــــــــورة الفنیــــــــة فــــــــي  كیــــــــف أمیــــــــت النــــــــور"المعنــــــــى الظــــــــاهر مــــــــن حــــــــواره مثــــــــل 

ــد�قه  ــه إلــــــــــى صــــــــ ــؤال الحــــــــــالج الــــــــــذي یوجهــــــــ ــة علــــــــــى ســــــــ حــــــــــوار الشــــــــــبلي إجا�ــــــــ

 تعكس ازدواجیة الرؤ�ة الظاهرة
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ــرا  ــا ال یــــــ ــرى مــــــ ــالج �ســــــ ــق، والحــــــ ــى حــــــ ــه علــــــ ــرى أنــــــ ــا یــــــ ــل منهمــــــ ــة، و�ــــــ ه والباطنــــــ

ــع  ــؤثر التقوقـــــ ــذي یـــــ ــبلي الـــــ ــلالشـــــ ــى  داخـــــ ــد حتـــــ ــال الزهـــــ ــا �كمـــــ ــي یزودهـــــ ــه التـــــ نفســـــ

ــا  ــا یتـــــــــوق إلیـــــــــه الصـــــــــوفي فـــــــــي علیـــــــــاء �مالـــــــــه، أمـــــــ أنـــــــــه پـــــــــري داخلـــــــــه �ـــــــــل مـــــــ

ــي  ــة التـــــــ ــة الماد�ـــــــ ــه، الرؤ�ـــــــ ــد علیـــــــ ــبلي و�ز�ـــــــ ــراه الشـــــــ ــا یـــــــ ــرى مـــــــ ــو یـــــــ الحـــــــــالج فهـــــــ

ــاعر پرســـــــــم �الكلمـــــــــات  ــى المجتمـــــــــع، إن الشـــــــ ــم الواقـــــــــع علـــــــ ــس مـــــــــدى الظلـــــــ تعكـــــــ

ــوا ــا�اه، ســـــــــ ــه �قضـــــــــ ــو�ر همومـــــــــ ــة لتصـــــــــ ــرورة فنیـــــــــ ــي ضـــــــــ ــیة وهـــــــــ ــت قضـــــــــ ء أكانـــــــــ

فالشــــــــــبلي �عــــــــــیش زاهــــــــــدا متصــــــــــوفا لنفســــــــــه �عیــــــــــدا . )۲۳(اإلنســــــــــان أو المجتمــــــــــع 

عــــــــن همــــــــوم النــــــــاس، ولكــــــــن الحــــــــالج �جمــــــــع بــــــــین الزهــــــــد الــــــــداخلي والتصــــــــوف 

 الذاتي و�ین إحساسه �الواقع المر�ر الذي قتلت فیه روح العدالة.

وهـــــــــذا مـــــــــا صـــــــــوره الشـــــــــاعر فـــــــــي حـــــــــوار الشـــــــــبلي الـــــــــذي �عتـــــــــرف فیـــــــــه برؤ�تـــــــــه 

ر وللشــــــــــمس التــــــــــي �صــــــــــفها العــــــــــالج �األصــــــــــا�ع الحمــــــــــراء النار�ــــــــــة، فهــــــــــو النــــــــــو 

ــو  ــه هــــــ ــن داخلــــــ ــمس ولكــــــ ــك الشــــــ ــور أو تلــــــ ــك النــــــ ــرى ذلــــــ ــبلي یــــــ ــن الشــــــ ــا ولكــــــ یراهــــــ

�قلبـــــــــه الـــــــــذي �حتمـــــــــل �ـــــــــل شـــــــــيء جمیـــــــــل �مكـــــــــن أن �كـــــــــون ملموســـــــــا، لیصـــــــــبح 

ــالج  ــردي، عكــــــــــس الحــــــــ ــعور فــــــــ ــة والشــــــــ ــا ذاتیــــــــ ــة هنــــــــ ــون الرؤ�ــــــــ ــة، وتكــــــــ محسوســــــــ

ــراه الشــــــــبلي �اإل ــذي یــــــــرى مــــــــا یــــــ ــة العامــــــــة الماد�ــــــــة التــــــــي الــــــ ضــــــــافة إلــــــــى الرؤ�ــــــ

یتـــــــــأثر بهـــــــــا �مـــــــــا یتـــــــــأثر بهـــــــــا غیـــــــــره مـــــــــن فقـــــــــراء النـــــــــاس، وعلـــــــــى ذلـــــــــك �صـــــــــل 

أو �عكســـــــــه لیكـــــــــون  إحساســـــــــهم المر�ـــــــــر إلـــــــــى داخلـــــــــه لكـــــــــي �طفـــــــــئ هـــــــــذا النـــــــــور

ــر أو ـنــــــــ  ــا أحمـــــــ ــألهیبـــــــ ــبلي شموســـــــ ــا الشـــــــ ــین یراهـــــــ ــي حـــــــ ــة، فـــــــ ــراء  ارا محترقـــــــ خضـــــــ
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ة لــــــــــیس لهــــــــــا عالقــــــــــة وصــــــــــفراء وأنهــــــــــارا و�لهــــــــــا ألفــــــــــاظ المعــــــــــاني هادئــــــــــة رطـبـــــــــ 

�ــــــــــــاللون األحمــــــــــــر أو نــــــــــــار الشــــــــــــمس المحرقــــــــــــة التــــــــــــي �صــــــــــــطلي بهــــــــــــا فقــــــــــــراء 

ــي  ــبلي وهـــــــ ــها الشـــــــ ــي �عیشـــــــ ــیة التـــــــ ــة النفســـــــ ــد الحالـــــــ ــورة إذن تجســـــــ ــاس، فالصـــــــ النـــــــ

 عكس صورة أخرى 
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ــا الحـــــــــالج، وعلـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــإن موقـــــــــف الشـــــــــبلي هـــــــــو موقـــــــــف العـــــــــارف  �حیاهـــــــ

ــا أو العاشـــــــــــــق  ــذذ بهـــــــــــ ــوفیة المتلـــــــــــ ــة الصـــــــــــ ــتفظ �الحقیقـــــــــــ ــاني الـــــــــــــذي �حـــــــــــ األنســـــــــــ

ــق  ــن طر�ــــــــ ــة عــــــــ ــذه الحقیقــــــــ ــى هــــــــ ــل إلــــــــ ــو �صــــــــ ــه وهــــــــ ــوراني داخلــــــــ ــوقه النــــــــ �معشــــــــ

هــــــــو أرضــــــــي ومــــــــادي، ورغــــــــم أن غا�ــــــــة  مجانبــــــــة الــــــــدنیا والعزلــــــــة عــــــــن �ــــــــل مــــــــا

الحقیقـــــــــة ولكـــــــــن الطر�قـــــــــة التـــــــــي یـــــــــود أن �ســـــــــلكها تقـــــــــف علـــــــــى  الحـــــــــالج أ�ضـــــــــاً 

 طرفي نقیض مع الشبلي

ــبلي  ــان الشــــــ ــى لســــــ ــون علــــــ ــن لــــــ ــر مــــــ ــل أكثــــــ ــاعر تحمــــــ ــا الشــــــ ــا بینهــــــ ــورة �مــــــ والصــــــ

"األخضـــــــــــر واألصـــــــــــفر" ثـــــــــــم الحـــــــــــالج "األحمـــــــــــر" وهـــــــــــذه �لهـــــــــــا ألـــــــــــوان تكســـــــــــب 

الصــــــــــورة معنــــــــــي تــــــــــأثیري تمامــــــــــا �مــــــــــا فــــــــــي لوحــــــــــة الفنــــــــــان التشــــــــــكیلي الــــــــــذي 

ألوان تعكــــــــــــس البعــــــــــــد النفســــــــــــي، فالشــــــــــــبلي یــــــــــــرى النــــــــــــور �جســــــــــــد مســــــــــــاحاته ـ�ـــــــــــ 

ــارا"،  ــفراء وأنهــــــ ــراء وصــــــ ــمس خضــــــ ــكال "شــــــ ــوان وأشــــــ ــدة ألــــــ ــذ عــــــ ــد اتخــــــ ــه وقــــــ داخلــــــ

ــل فـــــــــــي  ــدد واألمـــــــــ ــو�ة والتجـــــــــ ــس معنـــــــــــى الخصـــــــــ ــا �عكـــــــــ ــر هنـــــــــ ــون األخضـــــــــ واللـــــــــ

ــا مفــــــــردات  ــالنمو واالنتشــــــــار والتكــــــــاثر و�لهــــــ ــا یــــــــرتبط هــــــــذا اللــــــــون �ــــــ العطــــــــاء �مــــــ

ــتمرار�ة، أـمـــــــــ  ــاة واالســــــــ ــى الحیــــــــ ــي معنــــــــ ــمس تعطــــــــ ــي وصــــــــــف الشــــــــ ــفر فــــــــ ا األصــــــــ

ــا تعكـــــــــس  ــذه �لهـــــــ ــة وهـــــــ ــمو والرفعـــــــ ــا الســـــــ ــرة منهـــــــ ــان �ثیـــــــ ــد معـــــــ ــا �جســـــــ ــو هنـــــــ فهـــــــ

أحســــــــاس الشــــــــبلي فــــــــي الوصــــــــول إلــــــــى حالــــــــة نفســــــــیة عالیــــــــة �عیــــــــدا عــــــــن همــــــــوم 

الـــــــــدنیا وناســـــــــها الفقـــــــــراء، أمـــــــــا العـــــــــالج فینطـــــــــق �ـــــــــاللون األحمـــــــــر الـــــــــذي �عطـــــــــي 

ــة ــه النها�ـــــــ ــد منـــــــ ــذي یتولـــــــ ــفق الـــــــ ــدم والشـــــــ ــر والـــــــ ــورة والخطـــــــ ــى الثـــــــ ــرر  معنـــــــ والتحـــــــ
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الـــــــــــــذي �قصـــــــــــــده الحـــــــــــــالج �ـــــــــــــالمعنى الواســـــــــــــع، تحـــــــــــــرر النـــــــــــــاس مـــــــــــــن الفقـــــــــــــر 

والعبود�ــــــــــــة المفروضــــــــــــة علــــــــــــیهم، إذا فالمســــــــــــرح �عتبــــــــــــر تمــــــــــــردا علــــــــــــى النظــــــــــــام 

ــل إبـــــــداع د ــائم �مـــــــا �حمـــــــل �ـــــ ــن التغییـــــــرالقـــــ والمعنـــــــی �ـــــــان  )24(رامـــــــي شـــــــحنة مـــــ

 . ته�سعى إلیه الحالج �كلما
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شــــــــــــبلي والســــــــــــرد علــــــــــــي لســـــــــــان ال إن الصـــــــــــورة التــــــــــــي أوردهـــــــــــا الشــــــــــــاعر

ــذي عك ــا الحـــــــــالج الـــــــ ــتجدات �مـــــــــا نطقهـــــــ ــان لمســـــــ ــد أفـــــــــرزا معـــــــ ــه الحـــــــــالج قـــــــ ســـــــ

حینمـــــــــــا تعـــــــــــرض لمشـــــــــــاكل الفقـــــــــــراء والظلـــــــــــم الواقـــــــــــع علـــــــــــیهم ثـــــــــــم محسوســـــــــــات 

ــن مفــــــــــــردات  ــة تحــــــــــــاورات مــــــــــ ــبلي و�لهــــــــــــا نتیجــــــــــ ــا وصــــــــــــفها الشــــــــــ ــة �مــــــــــ داخلیــــــــــ

اتخـــــــــــذت الشـــــــــــكل الشـــــــــــعري فـــــــــــي اللغـــــــــــة التـــــــــــي تحتمـــــــــــل �ـــــــــــل معـــــــــــاني الحیـــــــــــاة 

ــوم بتنـــــــــو�ر ال ــا فالشـــــــــعر �قـــــــ ــا الظـــــــــالم �مـــــــ ــیطر علیهـــــــ نـــــــــاس فـــــــــي مجتمعـــــــــات ســـــــ

فـــــــــــــي حالــــــــــــــة الحــــــــــــــالج والفقـــــــــــــراء ثــــــــــــــم معاونــــــــــــــة النـــــــــــــاس فــــــــــــــي إدراك الواقــــــــــــــع 

االجتمــــــــاعي وتغییـــــــــره �مـــــــــا یـــــــــرى الحـــــــــالج فـــــــــي حـــــــــواره الشـــــــــبلي فلـــــــــم �عـــــــــد فـــــــــي 

ــاته االجتماعیــــــــــــة  ــا�كة وتناقضــــــــــ االمكــــــــــــان تصــــــــــــو�ر المجتمــــــــــــع �عالقاتــــــــــــه المتشــــــــــ

أ إلیــــــــــه الشــــــــــاعر فــــــــــي شــــــــــكل أســــــــــطورة، ولكــــــــــن الشــــــــــكل المســــــــــرحي الــــــــــذي لـجـــــــــ 

ــیة التــــــــــي قــــــــــدم  ــبا لمناقشــــــــــة تلــــــــــك القضــــــــ وهــــــــــو یتصــــــــــف �الــــــــــدرامي �ــــــــــان مناســــــــ

الحـــــــــالج حیاتـــــــــه ثمنـــــــــًا لتحقیقهـــــــــا، �ـــــــــذلك �ـــــــــان اتخـــــــــاذ الشـــــــــاعر لغتـــــــــه الشـــــــــعر�ة 

إلحــــــــــــداق إســــــــــــقاطات معاصــــــــــــرة "فالوظیفــــــــــــة األساســــــــــــیة للفــــــــــــن السیاســــــــــــي هــــــــــــو 

ــا ــى المشـــــــــــ ــور علـــــــــــ ــجیع الجمهـــــــــــ ــرتشـــــــــــ ــل تغییـــــــــــ ــن أجـــــــــــ ــراع مـــــــــــ ــي الصـــــــــــ  ر�ة فـــــــــــ

 .)5۲(الواقع 

و�ســـــــــــــتمر الحـــــــــــــوار بـــــــــــــین الحـــــــــــــالج و الشـــــــــــــبلي حیـــــــــــــث یتجلـــــــــــــى وجـــــــــــــه 

ــین  ــی حـــــــ ــكل، فعلـــــــ ــي جـــــــــوهر التصـــــــــوف، و�ختلـــــــــف فـــــــــي الشـــــــ ــا فـــــــ ــبه بینهمـــــــ الشـــــــ

ــة  ــة والطمأنینـــــــ ــوار تشـــــــــعره �الراحـــــــ ــه مـــــــــن أنـــــــ ــتلج داخلـــــــ ــا �خـــــــ ــبلي �مـــــــ �كتفـــــــــي الشـــــــ
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لـــــــــه وتر�هـــــــــا  كفـــــــــرد صـــــــــوفي �عـــــــــیش �عیـــــــــدا عـــــــــن الرفاهیـــــــــة التـــــــــي �انـــــــــت ملكـــــــــاً 

ــه الـصــــــــ  ــان �منهجـــــــ ــیة مـــــــــن أجـــــــــل اإل�مـــــــ ــان راضـــــــ ــه الخـــــــــالف �ـــــــ وفي، إال أن وجـــــــ

مـــــــــــن الحـــــــــــالج الـــــــــــذي ال �قـــــــــــل عـــــــــــن الشـــــــــــبلي درجـــــــــــة بـــــــــــل یز�ـــــــــــد علیـــــــــــه فـــــــــــي 

التصـــــــــــوف ولكنـــــــــــه زاد علیـــــــــــه فـــــــــــي الشـــــــــــكل الخـــــــــــارجي الـــــــــــذي أ�صـــــــــــره خـــــــــــارج 

 ذاته، ورأى الناس على حقیقتهم فقراء معدمین مقهور�ن، وهو 

ــون  ــزان الكــــــ ــدل میــــــ ــی �عتــــــ ــئولین حتــــــ ــى المســــــ ــه إلــــــ ــل �لماتــــــ ــى أن تصــــــ ــل علــــــ �عمــــــ

 لصالحهم، فالشبلي �قول :والعدل 

 إني أخشى أن أهبط للناس

 و�كون رد الحالج مباشرة :

 هنا جانبنا الدنیا

 ما نصنع حینئذ �الشر

 وحینما �سأل الشبلي الحالج :

 ماذا تعني �الشر

 �كون الرد الحالج الفوري :

 فقر الفقراء

 جوع الجوعی .. في أعینهم تتوهج

 ألفاظ ال أوقن معناها
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 أغض العین عن الدنیاحدثني �یف 

 )6۲(إال أن �ظلم قلبي.

ــرق  ــدثا الفـــــــــــ ــاعر محـــــــــــ ــا الشـــــــــــ ــرز معالمهـــــــــــ ــاءت تلـــــــــــــك الصـــــــــــــورة التـــــــــــــي أبـــــــــــ جـــــــــــ

الجـــــــــــوهري مـــــــــــا بـــــــــــین الحـــــــــــالج والشـــــــــــبلي فـــــــــــي �عـــــــــــض �لمـــــــــــات جعلـــــــــــت �فـــــــــــة 

ــن  ــد مـــــ ــى المتولـــــ ــن المعنـــــ ــذا عـــــ ــبلي، هـــــ ــد الشـــــ ــا عنـــــ ــوق مثیلتهـــــ ــالج تفـــــ ــزان الحـــــ میـــــ

تصــــــــــوف "الحــــــــــالج" الصــــــــــورة، أمــــــــــا التكــــــــــو�ن الفعلــــــــــي فهــــــــــو تجســــــــــید للرجــــــــــل الم

�شـــــــغل حیـــــــز محـــــــدود مـــــــن الصـــــــورة فـــــــي حـــــــین �شـــــــغل �قیـــــــة المســـــــاحة مجمـــــــوع 

ــا الــــــــــدنیا، هــــــــــذا التكــــــــــو�ن لجمــــــــــوع  الشــــــــــعب المعــــــــــدم والمتجــــــــــرد مــــــــــن �ــــــــــل مزا�ــــــــ

ــه  ــلة إحســـــــــــاس مباشـــــــــــر �صـــــــــــل للحـــــــــــالج و�عتمـــــــــــل داخلـــــــــ الفقـــــــــــراء تر�طـــــــــــه صـــــــــ

 حتی �جعله یتحدى الظلم في محاولة تخفیفه
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هـــــــــذا اإلحســـــــــاس حیـــــــــث �غـــــــــوص داخلـــــــــه عـــــــــن الفقـــــــــراء، والشـــــــــبلي نقیضـــــــــه فـــــــــي 

ــدة مــــــــع  ــع واستســــــــلم للوحــــــ ــه تقوقــــــ ــورة شــــــــيء ألنــــــ ــن الصــــــ ــي ال یــــــــرى مــــــ ــط لكــــــ فقــــــ

الزهـــــــــــد وهـــــــــــو �خشـــــــــــى أن یـــــــــــتخلص منهـــــــــــا، والحـــــــــــالج حـــــــــــین �ســـــــــــأل صـــــــــــاحبه 

ــبلي  ــة مـــــــــن الشـــــــ ــة �انـــــــــت مبهمـــــــ ــانبوا الـــــــــدنیا، واإلجا�ـــــــ عـــــــــن الشـــــــــر إذا همـــــــــوا جـــــــ

ــة مبـهــــــ  ــر، فتكـــــــون اإلجا�ـــــ ــة الشـــــ ــالج �كلمـــــ ــا �عنـــــــي الحـــــ ــأل عمـــــ ــا �ســـــ ة مـــــــن حینمـــــ

الحـــــــــالج الـــــــــذي �خـــــــــرج مـــــــــا بداخلـــــــــه لكـــــــــي �كشـــــــــف جانبـــــــــا مـــــــــن الحقیقـــــــــة التـــــــــي 

ــا تتكشـــــــــــف  ــاس، ومـــــــــــن هنـــــــــ ــل عـــــــــــن النـــــــــ ــه انفصـــــــــ ــاحبه ألنـــــــــ ــا صـــــــــ غفـــــــــــل عنهـــــــــ

 اختالف وجهات النظر.

ــي  ــد فــــــ ــاش یتجســــــ ــع المعــــــ ــأن الواقــــــ ــبلي و�ــــــ ــین الحــــــــالج والشــــــ ــوار بــــــ ــتمر الحــــــ و�ســــــ

ــیل  ــر ســــــــــ ــة تنهمــــــــــ ــبلي �كلمــــــــــ ــأل الشــــــــــ ــین �ســــــــــ ــعر�ة، فحــــــــــ ــاظ الشــــــــــ ــى األلفــــــــــ معنــــــــــ

ــاحبه  الكلمــــــــــات الموزونــــــــــة لكــــــــــي تكشــــــــــف عجــــــــــز میــــــــــزان العــــــــــدل، و�بادلــــــــــه صــــــــ

فــــــــــــي �شــــــــــــف األســــــــــــباب وصــــــــــــنع الفقــــــــــــر والقیــــــــــــد واالســــــــــــتعباد و�لهــــــــــــا مــــــــــــردود 

للظلــــــــم، والحــــــــوار هنــــــــا لــــــــم �كــــــــن �قصــــــــد تطــــــــور صــــــــراع أو البحــــــــث عــــــــن نقطــــــــة 

ــائق الثابتــــــــة  ــن الحقــــــ ــد مــــــ ــة المز�ــــــ ــة تعر�ــــــ ــان �غیــــــ ــه �ــــــ ــف، ولكنــــــ ــي الموقــــــ ــأزم فــــــ تــــــ

مؤلمــــــــــة، و�كــــــــــون ذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل  و�لهــــــــــا تــــــــــؤدي إلــــــــــى الوصــــــــــول لنها�ــــــــــات

ــكل  ــى شـــــــ ــاءت علـــــــ ــد جـــــــ ــبلي وقـــــــ ــوار الشـــــــ ــات حـــــــ ــا �لمـــــــ ــمت معالمهـــــــ ــورة رســـــــ صـــــــ

 رك الشبلي لصاحبة فرصة لإلجا�ة :أسئلة متعددة لم یت 
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 الشبلي : لكنني ألقي في وجهك

 �سؤال قبل سؤالك

 نع الموت ؟قل : من ص

 قل : من صنع العلة والدواء ؟

 ؟قل : من وسم المجذو�ین ؟ والمصروعین 

 .. مــــــــــــــن مــــــــــــــد أصــــــــــــــا�عه فــــــــــــــي قــــــــــــــل : مــــــــــــــن ســــــــــــــمل العمیــــــــــــــان

ــم ؟ ــفر .. مــــــــــن آذان الصــــــــ ــه الصــــــــ ــفر وجــــــــ ــن صــــــــ ــي  مــــــــ ــا فــــــــ ألقانــــــــ

 )۷2( من .. من ؟ هذي الدنیا مأسور�ن ؟

ــیاء، ال  ــاس �األشـــــــــــ ــا اإلحســـــــــــ ــل إلینـــــــــــ ــا أن ینقـــــــــــ ــعر هنـــــــــــ ــة الشـــــــــــ إن وظیفـــــــــــ

ــا  ــد فــــــــي حیو�تهــــــ ــه الخصــــــــوص تعتمــــــ ــا، واللغــــــــة الشــــــــعر�ة علــــــــى وجــــــ المعرفــــــــة بهــــــ

ــكلها ــا علـــــــــــى الصـــــــــــور التـــــــــــي تشـــــــــ ــورة )28(و��ماءاتهـــــــــ ــع الصـــــــــ ــم تضـــــــــ ــذلك لـــــــــ ، �ـــــــــ

ــة، وعلـــــــــى ذلـــــــــك  ــار الحماســـــــ ــلي الـــــــــذي أثـــــــ ــه األصـــــــ ــا مـــــــــن المنبـــــــ �الكلمـــــــــات و�نمـــــــ

ــدد  ــا متعــــــــــ ــات، والتكــــــــــــو�ن هنــــــــــ ــورة مــــــــــــن معنــــــــــــى الكلمــــــــــ ــاعر �كــــــــــــون صــــــــــ فالشــــــــــ

ــا تزاحمـــــــــت وتنـــــــــافرت فـــــــــي مســـــــــاحة �بیـــــــــرة  ــم تتـــــــــداخل ولكنهـــــــ األشـــــــــكال التـــــــــي لـــــــ

ــا یــــــــــنم عــــــــــن الفاعــــــــــل المجهــــــــــول مــــــــــن الصــــــــــورة بینمــــــــــا مر�ــــــــــز المـســـــــــ  احة فارغــــــــ

ــرات  ــؤال مـــــــ ــذا الســـــــ ــرر هـــــــ ــد تكـــــــ ــه وقـــــــ ــؤال عنـــــــ ــى الســـــــ ــاعر إلـــــــ ــأ الشـــــــ ــذي لجـــــــ والـــــــ

ــم �جــــــــب حیــــــــث  ــه علــــــــى تلــــــــك التســــــــاؤالت ولــــــ عدیــــــــدة قبــــــــل أن �جیــــــــب هــــــــو نفســــــ
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ــم  ــة ولـــــــــ ــوق األول ومازالـــــــــــت قائمـــــــــ ــع المخلـــــــــ ــأت مـــــــــ ــة نشـــــــــ ــیة أبد�ـــــــــ ــا قضـــــــــ جعلهـــــــــ

 تحل ولن تحل فالظلم جزء من �ل.  

ضـــــــــــع یـــــــــــده علـــــــــــى نقطـــــــــــة االنطـــــــــــالق لـــــــــــم والحـــــــــــالج حینمـــــــــــا یر�ـــــــــــد أن � 

ــائلها وهـــــــــو أعـــــــــزل إال مـــــــــن  ــوة �كـــــــــل وســـــــ �جـــــــــد ســـــــــوى الكلمـــــــــة التـــــــــي تملـــــــــك القـــــــ

كلمـــــــات یـــــــرى فیهـــــــا التعــــــــادل الـــــــذي �مكـــــــن أن �حقـــــــق میــــــــزان العـــــــدل ولـــــــو �ــــــــان 

المقابــــــــــــــل "المــــــــــــــوت" فــــــــــــــي حــــــــــــــین یــــــــــــــرى الشــــــــــــــبلي التمســــــــــــــك �المبــــــــــــــدأ دون أن 

مــــــــــن �خـــــــــاطر بنفســـــــــه ومــــــــــن هنـــــــــا فـــــــــإن ثمــــــــــة صـــــــــراع ینشـــــــــأ بــــــــــین االتجـــــــــاهین 

 الحالج والشبلي حیث یتمسك �ل منهما �ما یرى.

ــإن  ــه، فـــــــ ــب علیـــــــ ــذي رفـــــــــض أن �جیـــــــ ــؤال الـــــــ ــى الســـــــ ــد ألقـــــــ ــبلي قـــــــ ــان الشـــــــ و�ذا �ـــــــ

 الحالج یرفض أ�ضا مجرد التعلیق على ماعدد

 

ــة  ــتنكرا طر�قـــــــــ ــا مســـــــــ ــة التـــــــــــي توصـــــــــــل إلیهـــــــــ ــدة اإلجا�ـــــــــ ــد�قه، و�ـــــــــــرفض �شـــــــــ صـــــــــ

ــا  ــو هنــــــ ــذات، فهــــــ ــي تمــــــــس الــــــ ــیة التــــــ ــر تلــــــــك القضــــــ ــدیق فــــــــي تفجیــــــ ــع الصــــــ یتراجــــــ

دون أن یــــــــــــتمكن مــــــــــــن نطــــــــــــق �لمــــــــــــة واحــــــــــــدة، ولكــــــــــــن الشــــــــــــبلي ال یتــــــــــــرك لــــــــــــه 

ــه "كــــــــي �عــــــــرف  ــود الشــــــــر وقولــــــ ــد وجــــــ ــد لــــــــه فــــــــي تفنیــــــ ــع بــــــــل یز�ــــــ فرصــــــــة للتراجــــــ

ــف  ــد منعطــــــ ــالج و�قــــــــف عنــــــ ــردد الحــــــ ــا یتــــــ ــردی" وهنــــــ ــن یتــــــ ــو ممــــــ ــن ینجــــــ ــي مــــــ ر�ــــــ

ــة انطـــــــــالق أو  ــد نقطـــــــ ــه عنـــــــ ــتقر رأ�ـــــــ ــداها �ـــــــــي �ســـــــ ــار إحـــــــ ــرة اختیـــــــ ــرق منتظـــــــ  طـــــــ

 نها�ة.
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ــث ل ــرف ثالـــــــــ ــدخل طـــــــــ ــي یـــــــــ ــالج لكـــــــــ ــذ الحـــــــــ ــراهیم" تلمیـــــــــ ــوار "إبـــــــــ ــار�هما الحـــــــــ یشـــــــــ

ــترك فـــــــــي  ــاة المدینـــــــــة والـــــــــذي �شـــــــ ــد قضـــــــ ــالة مـــــــــن ابـــــــــن ســـــــــر�ج أحـــــــ �خبـــــــــره برســـــــ

ــدون  ــه ســـــــــوءا، و�عتقـــــــ ــر �ظنـــــــــون �ـــــــ ــد والة األمـــــــ ــأن أحـــــــ ــد، �ـــــــ ــا �عـــــــ ــه فیمـــــــ محاكمتـــــــ

ــحه  ــم ینصـــــــ ــة، ثـــــــ ــاد العامـــــــ ــب أحقـــــــ ــام، و�ؤلـــــــ ــر الحكـــــــ ــي أمـــــــ ــو فـــــــ ــل یلغـــــــ ــه رجـــــــ أنـــــــ

ــفر إلــــــــــى خراســــــــــان، ولكــــــــــن الحــــــــــالج ــام،  إبــــــــــراهیم �الســــــــ ــدر الحكــــــــ ال �خشــــــــــى غــــــــ

ــتاذه فـــــــــــي  ــات أســـــــــ ــذ�ر �لمـــــــــ ــو یتـــــــــ ــات، وهـــــــــ ــر إال الكلمـــــــــ ــه مـــــــــــن أمـــــــــ ــا �عنیـــــــــ فمـــــــــ

 الصوفیة عمرو تامكي :

 �ا ولدي

 الحب الصادق

 موت العاشق

 )29(حتى �حیا في المعشوق 

ــة إذا  ــاد أن �كــــــــون غا�ــــــ وهنــــــــا �صــــــــور الشــــــــاعر معنــــــــى الحــــــــب المنــــــــزه الــــــــذي �كــــــ

التوحـــــــــــد النـــــــــــاتج مـــــــــــن امتـــــــــــزاج مـــــــــــا �ـــــــــــان الصـــــــــــدق طر�قـــــــــــة، و�جســـــــــــد معنـــــــــــی 

رمـــــــــــزا لمعنــــــــــــى التضــــــــــــحیة فـــــــــــي ســــــــــــبیل مبــــــــــــدأ دون  االثنـــــــــــین، والصــــــــــــورة هنــــــــــــا

 النظر لما سوف �كون، والحالج قد آمن �كلمات أستاذه

ــه الخارجیــــــــــة للمجتمــــــــــع ولــــــــــم  ــع الشــــــــــبلي فــــــــــي نظرتــــــــ ــى ذلــــــــــك اختلــــــــــف مــــــــ وعلــــــــ

�كتـــــــــف �ـــــــــالنظرة داخـــــــــل الـــــــــذات، والشـــــــــاعر هنـــــــــا �عكـــــــــس عاطفـــــــــة تؤرقـــــــــه نحـــــــــو 
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اد تجســــــــــــیده فــــــــــــي عمــــــــــــل فنــــــــــــي، والعمــــــــــــل الفنــــــــــــي معــــــــــــادل واقــــــــــــع مرفــــــــــــوض أر 

ــن لیســــــــت  ــا، ولكــــــ ــر عنهــــــ ــي التعبیــــــ ــان فــــــ ــي یرغــــــــب الفنــــــ ــة التــــــ موضــــــــوعي للعاطفــــــ

 .)۳۰(العاطفة التي �شعر بها الفنان 

و�ــــــــــــدور الحــــــــــــوار بــــــــــــین الحــــــــــــالج و�بــــــــــــراهیم الــــــــــــذي �صــــــــــــرح لــــــــــــه عــــــــــــن 

مخاوفــــــــه مــــــــن خــــــــالل اعتــــــــراف القاضــــــــي ابــــــــن ســــــــر�ج لــــــــه عــــــــن موقــــــــف اســــــــتاذه 

لـــــــــه �ـــــــــي �قضـــــــــوا علیـــــــــه نتیجـــــــــة �لماتـــــــــه الحـــــــــادة الجمـــــــــوع الحـــــــــالج ومـــــــــا یـــــــــدبر 

الشــــــــــعب المطحــــــــــونین فهــــــــــم �صــــــــــفونه "هــــــــــذا رجــــــــــل یلغــــــــــو فــــــــــي أمــــــــــر الحكــــــــــام، 

 و�ؤلب أحقاد العامة".

صــــــــــورة تبــــــــــرز معنـــــــــــى الثــــــــــورة اللفظیـــــــــــة، الكلمــــــــــات التـــــــــــي تصــــــــــل إلـــــــــــى 

ــاعر �ســــــــجل  ــلطة، والشــــــ ــه ســــــــیف الســــــ ــدر علیــــــ ــم �قــــــ ــا لــــــ ــنع مــــــ ــداخل �ــــــــي تصــــــ الــــــ

ــالج، ــه موقــــــــف الحــــــ ــن خــــــــالل �لماتــــــ ــاس،  مــــــ ــلطة والنــــــ ــقیه، الســــــ ــعب �شــــــ ــم الشــــــ ثــــــ

ــن الصـــــــــورة  ــاحة مـــــــ ــغلوا مســـــــ ــد شـــــــ ــام وقـــــــ ــل الحكـــــــ ــث جعـــــــ ــة، حیـــــــ ــام والعامـــــــ الحكـــــــ

ــع العامــــــــة الــــــــذین  ــك الكلمــــــــات مــــــ ــائهم نتیجــــــــة تلــــــ ــزلهم مــــــــن علیــــــ ــي موقــــــــف أنــــــ فــــــ

ارتفعــــــــــوا مــــــــــن االنحــــــــــدار �عــــــــــد ســــــــــماع الكلمــــــــــات حتــــــــــى أن میــــــــــزان العــــــــــدل قــــــــــد 

اء �الحكــــــــــام اعتــــــــــدل وهــــــــــذه غا�ــــــــــة الحــــــــــالج الــــــــــذي یر�ــــــــــد أن �صــــــــــل إلیهــــــــــا ســــــــــو 

ــول  ــم علــــــــــى أمــــــــــل التغییــــــــــر والوصــــــــ الموجــــــــــودین أو �غیــــــــــرهم ممــــــــــن یتصــــــــــل بهــــــــ

إلـــــــــــى نفـــــــــــس المعنـــــــــــى، إعـــــــــــدال المیـــــــــــزان لكـــــــــــي تحیـــــــــــا جمـــــــــــوع الفقـــــــــــراء، وهـــــــــــذه 

النصــــــــیحة التــــــــي �ســــــــدیها إبــــــــراهیم للحــــــــالج لــــــــم تكــــــــن مــــــــن فــــــــراغ، ولكنهــــــــا مــــــــن 
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ــه  ــى علیـــــــ ــل �خشـــــــ ــلح ومناضـــــــ ــي الحـــــــــالج مصـــــــ ــرى فـــــــ ــئول یـــــــ ــاء مســـــــ رجـــــــــل قضـــــــ

 رسالته، و�حدد طر�قه إلى هللا في نداء النها�ة قبل أن یتم

 

عاشـــــــــــق إلهـــــــــــي، وعلـــــــــــى ذلـــــــــــك  مســـــــــــتغیث، نـــــــــــداء ال �مكـــــــــــن أن �حســـــــــــه ســـــــــــوی 

ــأن  ــد �شــــــــ ــد أرنولــــــــ ــة الناقــــــــ ــان بنظر�ــــــــ ــى اإل�مــــــــ ــل إلــــــــ ــد وصــــــــ ــون قــــــــ ــاعر �كــــــــ فالشــــــــ

الشـــــــــــــــعر والـــــــــــــــدین الـــــــــــــــذي �عتبرهمـــــــــــــــا دعامتـــــــــــــــان أساســـــــــــــــیتان فـــــــــــــــي اإلطـــــــــــــــار 

الحضـــــــــاري حیـــــــــث �صـــــــــل الناقـــــــــد �مفهومـــــــــه عـــــــــن الشـــــــــعر أنـــــــــه یـــــــــؤدي المهمـــــــــة 

 .)31(التي ظل الدین یؤدیها على مر العصور

�الحـــــــــدث العـــــــــام مـــــــــن فـــــــــراغ ولكنـــــــــه والشـــــــــاعر فـــــــــي المســـــــــرحیة لـــــــــم �ـــــــــأت 

ا وقعـــــــــت وعا�شـــــــــها كـــــــــان متـــــــــأثرة �أحـــــــــداث وقعـــــــــت لـــــــــیس �الضـــــــــرورة لـــــــــه ولكنـهــــــــ 

ــام سیاســـــــــي ـ�ــــــــ  ــم تحـــــــــت نظـــــــ ــد معاصـــــــــر�ه عـــــــــن قـــــــــرب �حكـــــــ ــو نفســـــــــه أحـــــــ ان هـــــــ

منصــــــــــبه الرســـــــــــمي ومشــــــــــار�ته الفعالـــــــــــة فــــــــــي خلـــــــــــق المنــــــــــاخ الثقـــــــــــافي �أ�عـــــــــــاده 

ــا مــــــــن خــــــــالل الكلمــــــــات  المختلفــــــــة، وعلــــــــى ذلــــــــك فالشــــــــعر والصــــــــور التــــــــي حققهــــــ

الموزونــــــــــة �انــــــــــت أداة إنتــــــــــاج ذهنــــــــــي ال �قــــــــــدم المعنــــــــــى العــــــــــام للتجر�ــــــــــة ولكنــــــــــه 

ــراث وتولیـــــــد األحـــــــداث  ــالل اللجـــــــوء إلـــــــى التـــــ ــة نفســـــــها مـــــــن خـــــ ــا �قـــــــدم التجر�ـــــ هنـــــ

مــــــــن معطیاتــــــــه، فلــــــــیس فــــــــي وســــــــع الشــــــــاعر أن �جــــــــرب شــــــــیئا غیــــــــر مــــــــا �قدمــــــــه 

 .)۳۲(له عصره وظروفه



61 
 

م تكـــــــــن والصـــــــــورة الفنیـــــــــة التـــــــــي یرســـــــــمها الشـــــــــاعر �حـــــــــروف الكلمـــــــــات ـلــــــــ 

ــدم  ــه �قـــــــ ــى أنـــــــ ــة �معنـــــــ ــور فنیـــــــ ــة صـــــــ ــى هیئـــــــ ــة علـــــــ ــن التجر�ـــــــ ــر عـــــــ ــوى التعبیـــــــ ســـــــ

التجر�ــــــــة �عــــــــد قیــــــــام العقــــــــل بتحو�لهــــــــا إلــــــــى صــــــــورة مرئیــــــــة وهــــــــو أمــــــــر شــــــــائك ال 

�ختلــــــــف عــــــــن عــــــــالم الكیمیــــــــاء الــــــــذي �حــــــــول �عــــــــض المــــــــواد التــــــــي تختلــــــــف فــــــــي 

 الخواص إلى مادة جدیدة ال تمت لتلك العناصر �صلة. .

ألســـــــــــــتاذه هم حیــــــــــــث �عتــــــــــــرف إبــــــــــــراهیم بــــــــــــین ثالثــــــــــــت  و�ســــــــــــتمر الحــــــــــــوار

ــلت رســـــــــائل ســـــــــر�ة ..  ــوا أن قـــــــــد أرســـــــ ــو�ة إلیـــــــــه فـــــــــي قولـــــــــه "زعمـــــــ ــالتهم المنســـــــ �ـــــــ

 ألبي �كر الماذراني .. والطولوني ولحمد القنائي

 

وســـــــــواهم ممـــــــــن �طمـــــــــع فـــــــــي الســـــــــلطة"، وهنـــــــــا �كـــــــــون الحـــــــــالج قـــــــــد فطـــــــــن إلـــــــــی 

وتجـــــــــــاوزوا حقیقـــــــــــة األمـــــــــــر، فالحكـــــــــــام الموجـــــــــــودین فـــــــــــي الســـــــــــلطة قـــــــــــد أســـــــــــاءوا 

حقهـــــــا لدرجـــــــة أن الظلـــــــم ســـــــاد وقتـــــــل مـــــــا �قـــــــي مـــــــن عـــــــدل والحـــــــالج لـــــــم یرتكـــــــب 

ــا آل إلیـــــــه أمـــــــر  ــأ إلـــــــى �عـــــــض وجهـــــــاء األمـــــــة �شـــــــكو إلیـــــــه مـــــ ــا لجـــــ جر�مـــــــة حینمـــــ

األمــــــــة �الكلمــــــــات التــــــــي تلهــــــــب العقــــــــول �غیــــــــة إحیــــــــاء ثــــــــورة تغیــــــــر الواقــــــــع المــــــــر 

ــدة مـــــــن  ــت الخطـــــــورة المتولـــــ ــى ذلـــــــك �انـــــ ــى العـــــــدل، علـــــ ــام الحكـــــــم إلـــــ ــب نظـــــ وتقلـــــ

تلــــــــــك الكلمــــــــــات و�بــــــــــراهیم �خشــــــــــى علــــــــــى األســــــــــتاذ مصــــــــــیرا غامضــــــــــا �مكــــــــــن أن 

�كــــــــون فیــــــــه نهایتــــــــه، والحــــــــالج لــــــــم �كــــــــن �طمــــــــع فــــــــي شــــــــيء مــــــــن دنیــــــــا النــــــــاس 

 الفقر والظلم. سوى إعادة حق مسلوب ألناس قهرهم
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ومــــــــن هــــــــذا الموقــــــــف لــــــــم �جــــــــد الحــــــــالج ســــــــوى االعتــــــــراف بتلــــــــك التهمــــــــة 

ــل أ ــة �أمـــــــ ــن ســـــــــوى بدا�ـــــــ ــم تكـــــــ ــبة لـــــــــه لـــــــ ــا �النســـــــ ــرد علـــــــــى ولكنهـــــــ ن تتحقـــــــــق و�ـــــــ

 تلمیذه معلنا :

 الحالج : هم �عض وجهاء األمة

 وهموا أ�ضا خلصائي .. أحبائي

 وعدوني إن ملكوا األمر

 تحلو سیرتهم و�عفوا عن سقط الفعلأن 

 طوا الناس حقوق الناس على الحكامأن �ع

 فنجاو�هم �حقوق الحكام على الناس

 )۳۳(هم زهرة آمالي في هذا العالم �ا إبراهیم 

ــت تلــــــــك الصــــــــورة هــــــــي نقطــــــــة االنطــــــــالق التــــــــي حــــــــددها الحــــــــالج االنفــــــــراج  كانــــــ

 األمل من خالل هؤالء الناس ألنه وثق بهم وقد نطق

 

ــدور فـــــــــي فكـــــــــره �ـــــــــي ینقـــــــــل  ــا یـــــــ ــه �مـــــــ ــو یـــــــــرد علـــــــــى أحـــــــــد مر�د�ـــــــ الكلمـــــــــات وهـــــــ

ــر أن  ــرورة للفكـــــــــــ ــان �الضـــــــــــ ــا �ـــــــــــ ــرون، ولمـــــــــــ ــر اآلخـــــــــــ ــى یتبصـــــــــــ ــه حتـــــــــــ إحساســـــــــــ

ــا  ــو مـــــــ ــذا هـــــــ ــكن اللفـــــــــظ، هـــــــ ــد أن �ســـــــ ــى البـــــــ ــإن المعنـــــــ ــارات فـــــــ ــد فـــــــــي عبـــــــ یتجســـــــ

 حققه الشاعر من خالل تلك الصورة.
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ــاس  ــو�ر النـــــــــ ــون أداة تنـــــــــ ــاعر لتكـــــــــ ــدى الشـــــــــ ــعر لـــــــــ ــة الشـــــــــ ــى مرونـــــــــ وتتجلـــــــــ

تمــــــــــع ســــــــــیطر علیــــــــــه الظــــــــــالم، ولتعر�ــــــــــف النــــــــــاس إدراك هــــــــــذا الواقــــــــــع، فــــــــــي مج 

وقــــــــد أبــــــــرز الشــــــــاعر فــــــــي رد الحــــــــالج ومــــــــن خــــــــالل صــــــــورة فنیــــــــة موقفــــــــه تجــــــــاه 

ــا  ــا�كة، أطرافهـــــــــــ ــلها شـــــــــــــيء فهـــــــــــــي متداخلـــــــــــــة ومتشـــــــــــ ــا�ا ال �فصـــــــــــ ثـــــــــــــالث قضـــــــــــ

ــودین فــــــــــي  ــة الحكــــــــــام الموجــــــــ ــم فئــــــــ ــاء الحــــــــــالج ثــــــــ ــة وهــــــــــم خلصــــــــ ــاء األمــــــــ وجهــــــــ

ــو الطــــــــــــرف  ــاس، وهــــــــــ ــلطة یتوســــــــــــطهم النــــــــــ ــرفین الســــــــــ الثابــــــــــــت، حیــــــــــــث أن الطــــــــــ

اآلخـــــــــر�ن لـــــــــن �جتمعـــــــــا بـــــــــل البـــــــــد ألحـــــــــدهما أن یرحـــــــــل حتـــــــــى �ســـــــــتقیم األمـــــــــر، 

والحــــــــالج فــــــــي تلــــــــك الصــــــــورة ینــــــــاقش مــــــــع إبــــــــراهیم ذلــــــــك الموقــــــــف وهــــــــو یــــــــري 

ــى  ــدل حتـــــــــ ــزان العـــــــــ ــام میـــــــــ ــه �إتمـــــــــ ــادي �كلماتـــــــــ ــة و�نـــــــــ ــة �املـــــــــ ــیرته الحقیقـــــــــ ببصـــــــــ

مــــــــــرا �صـــــــــل الحــــــــــق ألصــــــــــحا�ه، األمــــــــــر الــــــــــذي جعـــــــــل والة األمــــــــــر یبیتــــــــــوا لــــــــــه أ

ــن  ــتمكن مـــــ ــي یـــــ ــالج ولكـــــ ــى الحـــــ ــا علـــــ ــه خوفـــــ ــن أجلســـــ ــراهیم مـــــ ــاء إبـــــ ــا جـــــ ــو مـــــ وهـــــ

 تدبیر أمره قبل أن یتمكنوا منه.

ــذا  ــة الحــــــــــالج لهــــــــ ــد �انــــــــــت مواجهــــــــ ــام وقــــــــ ــم الحكــــــــ القضــــــــــیة األولــــــــــى ظلــــــــ

ــم �كـــــــن �ملـــــــك ســـــــواها وهـــــــي هنـــــــا عامـــــــل مـــــــؤثر یـــــــؤتي  الظلـــــــم �الكلمـــــــات التـــــــي لـــــ

ــات الـتــــــ  ــع الحـــــــالج �الكلمـــــ ــیف، وال �قنـــــ ــن الســـــ ــر مـــــ ــه أكثـــــ ــرى أنهـــــــا، غایتـــــ ــم یـــــ ي لـــــ

مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــره، قـــــــــد تغیـــــــــر الوضـــــــــع فیفجـــــــــر القضـــــــــیة الثانیـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل 

ــاله بوجهــــــــــاء األمــــــــــة ممــــــــــن �ملكــــــــــون قــــــــــوة المواجهــــــــــة حیــــــــــث أن  لقاءاتــــــــــه واتصــــــــ

 سلطان الحكم عامال مهما في إغراء البشر
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ــیة  ــا القضـــــ ــر، أمـــــ ــم األمـــــ ــؤول لهـــــ ــدما یـــــ ــم عنـــــ ــل الظلـــــ ــي قتـــــ ــل فـــــ ــیهم األمـــــ ــرى فـــــ و�ـــــ

أ�ضـــــــــــًا بـــــــــــین النـــــــــــاس لكـــــــــــي �صـــــــــــل معهـــــــــــم إلـــــــــــى  الثالثــــــــــة، فكانـــــــــــت المواجهـــــــــــة

ــذي �مكــــــــــن أن  ــه الــــــــ ــاس �ــــــــ ــق المســــــــــلوب واإلحســــــــ ــؤلم والحــــــــ ــع المــــــــ ــى للواقــــــــ معنــــــــ

 یولد االنفجار لتكون قوة ال �ستهان بها إذا تم التغییر.

ــل  ــع �كـــــــــ ــو یـــــــــــرى الواقـــــــــ ــه فـــــــــــي التصـــــــــــوف فهـــــــــ ــم تعمقـــــــــ إن الحـــــــــــالج رغـــــــــ

ــه  ــم �عیـــــــــدا عنـــــــ ــم الواقـــــــــع علـــــــــى النـــــــــاس رغـــــــــم أن الظلـــــــ ــاته و�حـــــــــس الظلـــــــ تناقضـــــــ

لكـــــــــن مشـــــــــار�ة منـــــــــه فـــــــــي إحیـــــــــاء عـــــــــدل ضـــــــــائع و��عـــــــــاد فقـــــــــر منتشـــــــــر، هـــــــــذه و 

ــع  ــة الواقـــــــ ــذي اكتفـــــــــي �معا�شـــــــ ــبلي الـــــــ ــد�قه الشـــــــ ــل صـــــــ ــة ال تصـــــــ الصـــــــــورة الواقعیـــــــ

داخـــــــــــل الـــــــــــذات دون التفكیـــــــــــر فیمـــــــــــا ســـــــــــواها، فهـــــــــــو �قـــــــــــول ردا علـــــــــــى الحـــــــــــالج 

ــد�قة  ــة "ال أدري للصـــــــــــوفي صـــــــــ ــاله بوجهـــــــــــاء األمـــــــــ ــباب اتصـــــــــ ــد أســـــــــ ــا �فنـــــــــ حینمـــــــــ

 إال نجوى اللیل".

ــذه  ــبلي حیــــــــــث بینــــــــــت هــــــــ ــاعر للشــــــــ ــمها الشــــــــ ــي رســــــــ ــورة التــــــــ �انــــــــــت الصــــــــ

الفــــــــرق بینــــــــه و�ــــــــین الحــــــــالج وقــــــــد اكتملــــــــت مالمحهــــــــا، مســــــــاحة �حكمهــــــــا إطــــــــار 

�شـــــــغلها الشـــــــبلي فـــــــي فضـــــــاء إال مـــــــن نفســـــــه وقـــــــد انعـــــــزل عـــــــن النـــــــاس واكتفــــــــى 

�المناجـــــــــاة تار�ـــــــــة دنیـــــــــا النـــــــــاس و�أنـــــــــه �حیـــــــــا �عیـــــــــدا عـــــــــنهم فـــــــــي عـــــــــالم آخـــــــــر، 

ــاعر، حـیــــــــ  ــال الشـــــــ ــده خیـــــــ ــا جســـــــ ــذا مـــــــ ــوا هـــــــ ــد عضـــــــ ــعري �عـــــــ ــال الشـــــــ ث أن الخیـــــــ

مـــــــــــن أعضـــــــــــاء المعرفـــــــــــة یتوســـــــــــل �الصـــــــــــورة الفنیـــــــــــة �مـــــــــــا �قـــــــــــدم إلـــــــــــی الـــــــــــذهن 
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المتأمـــــــــل دقـــــــــائق التجـــــــــارب وهـــــــــذا مـــــــــا وضـــــــــع فـــــــــي رد الشـــــــــبلي علـــــــــى الحـــــــــالج، 

وتكــــــــــــون الصــــــــــــورة فیمــــــــــــا بینهمــــــــــــا قــــــــــــد وضــــــــــــحت، و�ذا �ــــــــــــان الشــــــــــــبلي �حــــــــــــدد 

مســــــــــئولیة الصــــــــــوفي، فــــــــــإن الحــــــــــالج �ختلــــــــــف معــــــــــه، ألن رؤ�تــــــــــه �انــــــــــت أمــــــــــل 

ــدنیا واآلخــــــــــرة،  ــا أراد الــــــــ ــارج معــــــــ ــداخل والخــــــــ ــا، الــــــــ ــا حولهــــــــ ــذات ومــــــــ ــعت الــــــــ وســــــــ

 دنیاه التي �حیا فیها و�رد الظلم ما استطاع �كلماته التي

 

ــه،  ــي خالقـــــــ ــه فـــــــ ــي تفانیـــــــ ــودة وهـــــــ ــه المنشـــــــ ــه غایتـــــــ ــیلة تهبـــــــ ــوى وســـــــ ــن ســـــــ ــم تكـــــــ لـــــــ

والمقابـــــــــل ثمـــــــــن �خـــــــــس، حیاتـــــــــه وهــــــــــي رخیصـــــــــة إذا مـــــــــا تحققـــــــــت لـــــــــه الصــــــــــلة 

 المرجوة.

ي حــــــــــوار الصــــــــــوفیة حــــــــــول واجــــــــــب ملقــــــــــى علــــــــــى و�ســــــــــتمر الشــــــــــاعر ـفـــــــــ 

ــار ال  ــب أخطـــــــ ــاة وتجنـــــــ ــى حیـــــــ ــرص علـــــــ ــه، وحـــــــ ــد أن �حققـــــــ ــان البـــــــ ــاتق اإلنســـــــ عـــــــ

یـــــــــــؤمن عقباهـــــــــــا إذا ماغـــــــــــدر الصـــــــــــحاب، إن الشـــــــــــبلي �خشـــــــــــى علـــــــــــى صـــــــــــاحبه 

مـــــــن أصـــــــحا�ه الــــــــذین یـــــــتملقهم �غیــــــــة إرســـــــاء الحــــــــق والعـــــــدل إذا مــــــــا تمـــــــت لهــــــــم 

ــارة ــة خســـــــــ ــون النتیجـــــــــ ــه فتكـــــــــ ــرون لـــــــــ ــا یتنكـــــــــ ــا فر�مـــــــــ ــة یومـــــــــ ــيء  الوال�ـــــــــ ــل شـــــــــ �ـــــــــ

ــام الموجـــــــــــودین �مكـــــــــــن أن تكـــــــــــون  ــم تكـــــــــــن علـــــــــــى أیـــــــــــدي الحكـــــــــ ونهایتـــــــــــه إن لـــــــــ

ــام الجــــــــدد، أصــــــــحا�ه الــــــــذین وثــــــــق بهــــــــم وعــــــــرض نفســــــــه للخطــــــــر  بواســــــــطة الحكــــــ

 من أجلهم، وأجلسهم على �رسي الحكم.
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إن الشـــــــــــــاعر �خلـــــــــــــق صـــــــــــــراعا مـــــــــــــن �لمـــــــــــــات شـــــــــــــعر�ة، صـــــــــــــراع بـــــــــــــین 

ــا ال  ــا یـــــــــرى مـــــــ ــه، و�الهمـــــــ ــبلي، �ـــــــــل �عـــــــــرض رأ�ـــــــ ــراه اآلخـــــــــر، الحـــــــــالج والشـــــــ یـــــــ

الشــــــــبلي یــــــــرى الخطــــــــر الــــــــداهم للحــــــــالج والواقــــــــع حتمــــــــا نتیجــــــــة �لماتــــــــه الحـــــــــادة 

ــات  ــد، �لمـــــــــ ــت واحـــــــــ ــي وقـــــــــ ــة فـــــــــ ــاء األمـــــــــ ــونین ووجهـــــــــ ــعب المطحـــــــــ ــات الشـــــــــ لفئـــــــــ

ــوا  ــة لیكونـــــــ ــاء األمـــــــ ــورة، وأخـــــــــرى لوجهـــــــ ــود ثـــــــ ــتجعلهم وقـــــــ ــراء فـــــــ ــى الفقـــــــ ــل إلـــــــ تصـــــــ

أداة الثـــــــــورة و�ـــــــــذلك �ضـــــــــمن التغییـــــــــر، وفـــــــــي ذلـــــــــك خطـــــــــر علـــــــــى حیاتـــــــــه، هـــــــــذه 

ــة  ــاس رؤ�ــــــ ــو األســــــ ــدل هــــــ ــزان العــــــ ــة میــــــ ــرى إقامــــــ ــو یــــــ ــا الحــــــــالج فهــــــ ــبلي، أمــــــ الشــــــ

 ولن �عتدل في تواجد هؤالء الحكام الذین ال یرجى منهم خیرًا.

 

 

والشــــــــاعر یرســـــــــم صـــــــــورة إلصـــــــــرار الحـــــــــالج علــــــــى موقفـــــــــه ورأ�ـــــــــه مهمـــــــــا �انـــــــــت 

النتیجـــــــــة فهـــــــــو یـــــــــرى أن حیاتـــــــــه أرخـــــــــص مـــــــــن �لماتـــــــــه، الحیـــــــــاة �النســـــــــبة لـــــــــه ال 

 الكلمات تبقى ما �قي اإلنسان.كن قیمة لها، ول

 قد خبت أذن .. لكن �لماتي ما خابت الحالج :  

 فستأتي آذان تتأمل أن تسمع

 تنحدر منها �لماتي في القلب

 وقلوب تصنع من ألفاظي قدره

 رعوتشد بها عصب األذ
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 ومواكب تمشي نحو النور وال ترجع

 إال أن تسقي بلعاب الشمس

 روح اإلنسان المقهور الموجع

ــد ــذي أراد  لقــــــــــــ ــاعر الــــــــــــ ــات الشــــــــــــ ــن �لمــــــــــــ ــورة مــــــــــــ ــك الصــــــــــــ ــاءت تلــــــــــــ جــــــــــــ

، وداعیـــــــــة اشــــــــــتراكیة قضــــــــــیته اً دینـیـــــــــ  اً لصـــــــــاحبها وهــــــــــو الحـــــــــالج أن �كــــــــــون ثـــــــــائر 

األساســــــــــــیة هــــــــــــي قهــــــــــــر الظلــــــــــــم والفقــــــــــــر، الفقــــــــــــر �معنــــــــــــاه المــــــــــــزدوج "الروحــــــــــــي 

والمــــــــادي"، ومــــــــن هنــــــــا فقــــــــد ر�ــــــــز الشــــــــاعر علــــــــى تلــــــــك الشخصــــــــیة مــــــــن خــــــــالل 

ا �كـــــــــره الطغیــــــــــان و�نشــــــــــد العــــــــــدل، الجوانـــــــــب التــــــــــي تجعــــــــــل منهـــــــــا رجــــــــــال ر�انـیـــــــــ 

 لیس لذاته، إنما لآلخر�ن وتلك �انت فوارق بینه و�ین الشبلي.

ــن فعــــــــل،  ــف متولــــــــد مــــــ ــورة الســــــــا�قة موقــــــ ــي تلــــــــك الصــــــ ــین الشــــــــاعر فــــــ یبــــــ

والفعـــــــــل عنـــــــــا للحـــــــــالج الـــــــــذي لـــــــــم تهـــــــــدأ نفســـــــــه و�كلماتـــــــــه التـــــــــي تكشـــــــــف وجـــــــــه 

النها�ــــــــة الحــــــــق مــــــــن الباطــــــــل ومــــــــع ذلــــــــك �مكــــــــن أن تكــــــــون نهایتــــــــه، ومــــــــن تلــــــــك 

 یرسم الشاعر صورته الفنیة تحقیقا إلقرار الحالج

ــم  ــذب، رآهــــــ ــذي ال �كــــــ ــه الــــــ ــین خیالــــــ ــم �عــــــ ــد رآهــــــ ــور�ن وقــــــ ــة المقهــــــ ــورة لطبقــــــ والصــــــ

وقــــــــــد اســــــــــتردوا حقــــــــــوقهم المســــــــــلو�ة نتیجــــــــــة إ�مــــــــــانهم �كلماتــــــــــه التــــــــــي لــــــــــم ولــــــــــن 

ــب إذا مـــــــا ــك الطبقـــــــة وقـــــــد  تخیـــــ ــع فـــــــي مســـــــاحتها تلـــــ ــو خـــــــاب، والصـــــــورة تجمـــــ هـــــ

حـــــــــالج عمـــــــــل الســـــــــحر مـــــــــن آذان إلـــــــــى قلـــــــــوب تحـــــــــول عملـــــــــت فـــــــــیهم �لمـــــــــات ال
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تلـــــــك الكلمـــــــات إلـــــــى قـــــــدر محتـــــــوم یتغیـــــــر مـــــــن ســـــــوء إلـــــــى أمـــــــل أفضـــــــل، تتحـــــــول 

كلمـــــــــــات الحـــــــــــالج إلـــــــــــى قـــــــــــوة تســـــــــــري فـــــــــــي األذرع، إلـــــــــــى نـــــــــــور �كشـــــــــــف دروب 

ان تصـــــــــو�ر الشـــــــــاعر مـــــــــن لبة، هكـــــــــذا ـ�ــــــــ مظلمـــــــــة تصـــــــــل بهـــــــــم إلـــــــــى أرض ـصــــــــ 

ــد  ــبلي وقــــــ ــع الشــــــ ــالج مــــــ ــان الحــــــ ــى لســــــ ــاءت علــــــ ــي جــــــ ــه التــــــ ــد خــــــــالل �لماتــــــ جســــــ

فیهــــــــــا اإلنســــــــــان المقهــــــــــور الــــــــــذي یتحــــــــــول إلــــــــــى النقــــــــــیض وأبــــــــــرز فیهــــــــــا ألفــــــــــاظ 

ــاد المعنـــــــــــــى المـــــــــــــراد توضـــــــــــــیحه مثـــــــــــــل النـــــــــــــور  توضـــــــــــــح مـــــــــــــن خـــــــــــــالل التضـــــــــــ

ــدل  ــو العـــــــ ــه وهـــــــ ــود �ـــــــ ــار المقصـــــــ ــوحي �إظهـــــــ ــاظ تـــــــ ــي ألفـــــــ ــر وهـــــــ والشـــــــــمس والقهـــــــ

�عــــــــــد الظلــــــــــم أو النهــــــــــار �عـــــــــــد اللیــــــــــل وهــــــــــذه صـــــــــــورة لفظیــــــــــة توضــــــــــح الحالـــــــــــة 

ك الصــــــــورة وهـــــــي هنـــــــا بــــــــدیال لعنصـــــــر اللــــــــون النفســـــــیة التـــــــي جــــــــاءت علیهـــــــا تـلــــــ 

 محقق الصورة التشكیلیة.

لقــــــــــد حقــــــــــق الشــــــــــاعر مــــــــــن خــــــــــالل رؤ�ــــــــــة الحــــــــــالج لمــــــــــا ســــــــــوف �كــــــــــون 

نتیجـــــــــة نهایتـــــــــه إذا خـــــــــاب دون �لماتـــــــــه، حقـــــــــق نوعـــــــــا مـــــــــن الخیـــــــــال الـــــــــذي �عـــــــــد 

عنــــــــــد الصــــــــــوفیة رؤ�ــــــــــة حقیقیــــــــــة حیــــــــــث أنهــــــــــا صــــــــــادرة مــــــــــن البصــــــــــیرة النافــــــــــذة 

ــذا الخـیــــــــ  ــدود، هـــــــ ــوزا ذات دالالت ولـــــــــیس مـــــــــن البصـــــــــر المحـــــــ ــه رمـــــــ ــد عنـــــــ ال تولـــــــ

ومفـــــــــــاهیم مجــــــــــــردة تــــــــــــم تصـــــــــــو�رها مــــــــــــن خــــــــــــالل المعـــــــــــادل الشــــــــــــعري لإللهــــــــــــام 

الروحـــــــــي والفكـــــــــري المجـــــــــرد نتیجـــــــــة تعامـــــــــل الخیـــــــــال مـــــــــع الحـــــــــس والعقـــــــــل فـــــــــي 

ــو�ر�ة  ــة تصـــــــ ــا لغـــــــ ــة ولكنهـــــــ ــة غر�بـــــــ ــیس لغـــــــ ــة لـــــــ ــعر فـــــــــي النها�ـــــــ ــد، فالشـــــــ آن واحـــــــ
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مجســـــــــــــمة فهـــــــــــــي توفـــــــــــــق بـــــــــــــین لغـــــــــــــة الحـــــــــــــدس وتقـــــــــــــد�م اإلحســـــــــــــاس �طر�قـــــــــــــة 

 جسدة.م

ــى  ــی علـــــــــ ــذي �خشـــــــــ ــراهیم الـــــــــ ــبلي و�بـــــــــ ــین الحـــــــــــالج والشـــــــــ ــتمر الموقـــــــــــف بـــــــــ و�ســـــــــ

ــام الــــــــذین لــــــــن یرحمــــــــوا  ــاس یوشــــــــوا �ــــــــه عنــــــــد الحكــــــ ــتاذه �یــــــــد فئــــــــة مــــــــن النــــــ أســــــ

شـــــــــــیخوخته وال مكانتـــــــــــه الدینیـــــــــــة فـــــــــــي ســـــــــــبیل تأییـــــــــــد ملكهـــــــــــم المهـــــــــــدد �قـــــــــــذائف 

ــاذا  ــتاذه اإلجا�ـــــــــة علـــــــــى ســـــــــؤال مـــــــــؤداه "مـــــــ كلمـــــــــات الحـــــــــالج، و�نتظـــــــــر مـــــــــن أســـــــ

 ستفعل ؟".

إبـــــــــــــراهیم وهـــــــــــــو أحـــــــــــــد مر�ـــــــــــــدي الحـــــــــــــالج یـــــــــــــرى أن الموقـــــــــــــف جـــــــــــــد إن 

ــم  ــات الحـــــــــــالج، ثـــــــــ ــاس �كلمـــــــــ ــأثر النـــــــــ ــن تـــــــــ ــا�ع مـــــــــ ــر نـــــــــ ــك الخطـــــــــ ــر وذلـــــــــ خطیـــــــــ

وصـــــــــول ذلـــــــــك الموقـــــــــف للحكـــــــــام مـــــــــن خـــــــــالل عیـــــــــونهم، ومـــــــــن حیـــــــــث أن القـــــــــوة 

الحــــــــــاكم فســــــــــوف تســــــــــلط علــــــــــى أســــــــــتاذه لتكــــــــــون نهایتــــــــــه، ومــــــــــن هــــــــــذه النظــــــــــرة 

 ینتظر الرد من أستاذه.

كــــــــــن التكــــــــــافؤ فیــــــــــه موجــــــــــود، بــــــــــین رجــــــــــل إن ثمــــــــــة صــــــــــراعا ینشــــــــــأ لــــــــــم � 

أعـــــــــزل ال �ملـــــــــك إال الكلمــــــــــات، وحـــــــــاكم �ملـــــــــك �ــــــــــل وســـــــــائل القســـــــــوة والســــــــــلطة 

والجبـــــــــروت، ومـــــــــن الوهلـــــــــة األولـــــــــى �مكـــــــــن الـــــــــتكهن بنتیجـــــــــة تلـــــــــك الجولـــــــــة مـــــــــن 

ــتاذه الهجـــــــــرة إلـــــــــى  كلمـــــــــات المنطـــــــــق نفســـــــــه، لـــــــــذلك �عـــــــــرض التلمیـــــــــذ علـــــــــى أســـــــ

العــــــــــرض مــــــــــن خراســــــــــان قبــــــــــل أن �جیــــــــــب الحــــــــــالج علــــــــــى ســــــــــؤاله، ثــــــــــم �كــــــــــون 

ــة  ــة لتأد�ـــــ ــى مكـــــ ــذ، إلـــــ ــالج عـــــــرض التلمیـــــ ــول الحـــــ ــدم قبـــــ ــا رأي عـــــ ــد مـــــ ــبلي �عـــــ الشـــــ
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ــل  ــان، بـــــ ــرك المكـــــ ــن یتـــــ ــه لـــــ ــه، إنـــــ ــا بداخلـــــ ــف عمـــــ ــالج �كشـــــ ــج، والحـــــ ــة الحـــــ فر�ضـــــ

ســــــــــینزل للنــــــــــاس �كلمهــــــــــم �كلمــــــــــات تكشــــــــــف لهــــــــــم الظلــــــــــم مــــــــــع الظــــــــــالم و�یفیــــــــــة 

الخـــــــــالص، فـــــــــإذا �ـــــــــان الحـــــــــج فر�ضـــــــــة وجهـــــــــاد، فـــــــــإن درا الظلـــــــــم عـــــــــن النـــــــــاس 

اد أكبــــــــــر، و�جیــــــــــب الحــــــــــالج علــــــــــی �الهمــــــــــا، الشــــــــــبلي و�بــــــــــراهیم فر�ضــــــــــة وجـهـــــــــ 

 في صورة :

 هل تسألني ماذا أنوي   الحالج :

 

 أنوي أن أنزل الناس

 وأحدثهم عن رغبة ر�ي

 قوي �ا أبناء هللا هللا

 كونوا مثله

 فعول �ا أبناء هللا �ونوا مثله هللا

 )34(هللا عز�ز �ا أبناء هللا 

ــاعر �صــــــــــــورة تجســــــــــــد الفكــــــــــــر المتعمــــــــــــق فــــــــــــي نفــــــــــــس  لقــــــــــــد أتــــــــــــى الشــــــــــ

ــالق الـــــــــذي اســـــــــتمد منـــــــــه القـــــــــوة الروحیـــــــــة التـــــــــي  الحـــــــــالج ومـــــــــدى ارتباطـــــــــه �الخـــــــ

ــتقبل  ــرة لكـــــــــــي تنبـــــــــــت مســـــــــ ــات المـــــــــ ــالم، وزرع الكلمـــــــــ ــدي الظـــــــــ ــه مـــــــــــن تحـــــــــ مكنتـــــــــ

خـــــــــال مـــــــــن ظلـــــــــم وظـــــــــالم دون مقابـــــــــل، بـــــــــل �مكـــــــــن أن ینفـــــــــق هـــــــــو مـــــــــن نفســـــــــه 
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ــادام مـــــــــــوت الظلـــــــــــم هـــــــــــو الثمـــــــــــرة لـــــــــــزرع  ثمنـــــــــــا للكلمـــــــــــات، ولكـــــــــــن ال �ـــــــــــأس مـــــــــ

 الكلمـــــــــــــــة، إن الشـــــــــــــــاعر یتوســـــــــــــــل �الصـــــــــــــــورة الفنیـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى التعبیـــــــــــــــر عـــــــــــــــن

 .)5۳(رؤ�ته 

ــى  ــالج علـــــــ ــة الحـــــــ ــورة و�جا�ـــــــ ــك الصـــــــ ــالل تلـــــــ ــن خـــــــ ــاعر مـــــــ ــح الشـــــــ و�وضـــــــ

تســـــــــاؤل إبـــــــــراهیم والشـــــــــبلي حیـــــــــث ال یوافـــــــــق علـــــــــى الهـــــــــرب إلـــــــــى خـــــــــارج الـــــــــبالد 

�ـــــــه مـــــــن ألنـــــــه یـــــــؤمن تمامـــــــا �عدالـــــــة القضـــــــیة ولـــــــم یتـــــــأثر �ـــــــالخطر الـــــــذي �حـــــــیط 

ــا ــه  كـــــــل جانـــــــب حیـــــــث ال یـــــــرى مـــــ ــا �صـــــــرح فـــــــي إجابتـــــ ــو �مـــــ ــراه اآلخـــــــر�ن، فهـــــ یـــــ

 �ستمد القوة من هللا.

ــث  ــي حیـــــــــ ــه الروحـــــــــ ــي علیائـــــــــ ــالج فـــــــــ ــاحة الحـــــــــ ــل المســـــــــ ــجل داخـــــــــ ــورة تســـــــــ الصـــــــــ

ــه،  ــم فیـــــــ ــا هـــــــ ــذهم ممـــــــ ــات التـــــــــي �مكـــــــــن أن تنقـــــــ ــماع الكلمـــــــ النـــــــــاس ینتظـــــــــرون ســـــــ

 آدمیتهم،من ظلم وفقر وهوان و�ذالل، من حكام قتلوا فیهم 

 

ــاً  مــــــــن النــــــــاس، بــــــــل فــــــــي الوســــــــط حتــــــــى  والحــــــــالج �قــــــــرر أن ینــــــــزل لیكــــــــون قر�بــــــ

ــدائم  ــف الـــــــ ــة والوصـــــــ ــات الر�انیـــــــ ــك الكلمـــــــ ــه، تلـــــــ ــتمع لكلماتـــــــ ــل أن �ســـــــ ــن للكـــــــ �مكـــــــ

الـــــــــــذي �كـــــــــــون صـــــــــــفة هللا، القـــــــــــوة، الفعـــــــــــل المســـــــــــتمر والعـــــــــــزة، صـــــــــــفات تنقلهـــــــــــا 

ــن  ــا مــــــــ ــیهم �عضــــــــ ــل إلــــــــ ــى ینتقــــــــ ــاس حتــــــــ ــفة النــــــــ ــون صــــــــ ــا لتكــــــــ ــات �كمالهــــــــ الكلمــــــــ

 لیكونوا أهال للمواجهة.قوتها 



72 
 

ــة  ــعر�ة، فهــــــــــي لیســــــــــت مجــــــــــرد ز�نــــــــ ــاءت تلــــــــــك الصــــــــــورة الشــــــــ ــذا جــــــــ وهكــــــــ

ــالظروف  ــأثر �ـــــــ ــد تـــــــ ــا قـــــــ ــاعر هنـــــــ ــا جـــــــــوهر لغـــــــــة الحـــــــــدس، ولعـــــــــل الشـــــــ بـــــــــل إنهـــــــ

ــیس  ــیات إذ لــــــــ ــدى الشخصــــــــ ــان إحــــــــ ــورها علــــــــــى لســــــــ ــه �صــــــــ ــه ولكنــــــــ ــة �ــــــــ المحیطــــــــ

ــه  ــره وظروفــــــ ــه عصــــــ ــه لــــــ ــا �قدمــــــ ــیئا غیــــــــر مــــــ ــاعر أن �جــــــــرب شــــــ ــع الشــــــ فــــــــي وســــــ

ــإن عـــــــــــــ  ــة االجتماعیـــــــــــــة، "فـــــــــــ ــا بدرجـــــــــــ ــائق مســـــــــــــرحیا ولكـــــــــــــن تعتیمهـــــــــــ رض الحقـــــــــــ

 .)6۳(خفیفة هو ما �فعله المسرح �شكل فیه خبرة 

 

وعلــــــــــى ذلــــــــــك فالشـــــــــــاعر یبــــــــــرز الصـــــــــــورة وقــــــــــد أوضـــــــــــح فیهــــــــــا المعنـــــــــــی 

ــه، أو الشخصـــــــــیة وهـــــــــي األقـــــــــرب حیـــــــــث أن  ــذات، ســـــــــواء ذاتـــــــ المتجســـــــــد فـــــــــي الـــــــ

العمـــــــــــل محصـــــــــــور فـــــــــــي شخصـــــــــــیاته حـــــــــــول قضـــــــــــیة طرفاهـــــــــــا شـــــــــــعب مقهـــــــــــور 

 الج مبعوث �الكلمات التي توضح حقیقة مقبورة.وحکام ظلمة، والح 

وأمــــــــــــام اإلصــــــــــــرار الثابــــــــــــت مــــــــــــن الحــــــــــــالج والمحاولــــــــــــة المســــــــــــتمرة مــــــــــــن 

ــی  ــرا علــــــــ ــل خطــــــــ ــذي �مثــــــــ ــان الــــــــ ــك المكــــــــ ــن ذلــــــــ ــه مــــــــ ــراهیم إلخراجــــــــ ــبلي و�بــــــــ الشــــــــ

ــوب  ــكه بثـــــــ ــه تمســـــــ ــذ�ر لـــــــ ــا یـــــــ ــه حینمـــــــ ــي إقناعـــــــ ــبلي فـــــــ ــد الشـــــــ ــل و�ز�ـــــــ ــه، بـــــــ حیاتـــــــ

ولــــــــیس النــــــــاس فــــــــي قولــــــــه الصــــــــوفیة وحقــــــــه علیــــــــه متمثــــــــل فــــــــي القــــــــرب مــــــــن هللا 

 فلقد أحرمت بثوب الصوفي عن الناس"، ولكن الحالج ال
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فاعــــــــل، دون لیقــــــــرر مــــــــاذا هــــــــو  مــــــــن الكلمــــــــات، بــــــــل �فجــــــــر أمــــــــراً  �مهلــــــــه مز�ــــــــداً 

 تردد أو خوف من سلطة :

 الحالج : تعني هذه الخرقة

 إن �انت قیدا في أطرافي

 قیني في بیتي جنب الجدران الصماءیل

 أحبائي �لماتيحتى ال �سمع 

 )۳۷(فأنا أجفوها أخلعها �ا شیخ 

ــه  ــا بینـــــــــ ــكل مانعـــــــــ ــادام �شـــــــــ ــي رفـــــــــــض الثـــــــــــوب مـــــــــ ــتمر الحـــــــــــالج فـــــــــ و�ســـــــــ

و�ــــــــــــین النــــــــــــاس مــــــــــــرددا، إن �انــــــــــــت قیــــــــــــدا، إن �انــــــــــــت شــــــــــــارة ذل ومهانــــــــــــة، إن 

كانــــــــت ســــــــترة �حجبنــــــــا عــــــــن أعــــــــین النــــــــاس، وأخیــــــــرا �شــــــــهد هللا علــــــــى أنــــــــه �جفــــــــو 

ــا ــة لـــــــــیس لشـــــــــيء إال لرضـــــــ الـــــــــرب ووصـــــــــوال إلـــــــــى  هـــــــــذا الثـــــــــوب أو تلـــــــــك الخرقـــــــ

 الناس دون حرج أو قید.

ــزء األول  ــن الجـــــــــ ــاني مـــــــــ ــر الثـــــــــ ــاعر المنظـــــــــ ــي الشـــــــــ ــورة ینهـــــــــ ــذه الصـــــــــ بهـــــــــ

والــــــــــــذي وقعــــــــــــت مناقشــــــــــــاته فــــــــــــي بیــــــــــــت الحــــــــــــالج، ثــــــــــــالوث صــــــــــــوفي قاعدتــــــــــــه 

الحــــــــــالج وطرفــــــــــاه الشــــــــــبلي و�بــــــــــراهیم واإلصــــــــــرار مــــــــــازال الســــــــــمة الغالبــــــــــة علــــــــــى 

ــت  ــر البیــــــ ــراره بهجــــــ ــذ قــــــ ــذي اتخــــــ ــالج الــــــ ــل الحــــــ ــن قبــــــ ــف مــــــ ــى الموقــــــ ــزول إلــــــ والنــــــ

ــاس حیـــــــــث �ـــــــــانوا وأینمـــــــــا �ـــــــــانوا لتكـــــــــون الكلمـــــــــة دون وســـــــــیط �ـــــــــي تعمـــــــــل  النـــــــ
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أثـــــــرا أقــــــــوى، لقـــــــد آثــــــــر الحـــــــالج التضــــــــحیة �كـــــــل شــــــــيء فـــــــي ســــــــبیل مبـــــــدأ آمــــــــن 

�ــــــــه مــــــــن خــــــــالل تعمقــــــــه الصــــــــوفي وأنكــــــــر ذاتــــــــه للوصــــــــول إلــــــــى �ســــــــر الحــــــــاجز 

 الذي �فصله عن الناس.

ــة أو  ــة الفرد�ـــــــ ــة، لیســـــــــت الحقیقـــــــ ــو الحقیقـــــــ ــا  إن هـــــــــدف الشـــــــــعر هـــــــ ــة و�نمـــــــ المحلیـــــــ

 العامة الشاملة وذلك ما حققه الشاعر من خالل

ــدد  ــیلة لمضــــــــــمون محــــــــ ــالج الشــــــــــعر�ة األصــــــــ شخصــــــــــیة الحــــــــــالج حیــــــــــث أن المعــــــــ

�ســـــــــــتطیع الشـــــــــــاعر أن �عبـــــــــــر عـــــــــــن فردیتـــــــــــه وأن یرصـــــــــــد فـــــــــــي الوقـــــــــــت نفســـــــــــه 

 العملیات الجدیدة التي تجري داخل المجتمع.

المنظـــــــــر ثـــــــــم ینتقـــــــــل الشـــــــــاعر إلـــــــــى المنظـــــــــر الثالـــــــــث مـــــــــن حیـــــــــث أنهـــــــــى 

الثــــــــاني، فقــــــــد قــــــــرر الحــــــــالج أن ینــــــــزل إلــــــــى النــــــــاس، ولــــــــذا خلــــــــع الخرقــــــــة لكــــــــي 

ــد  ــاعر �مهــــــــ ــن الشــــــــ ــة، ولكــــــــ ــاء النفــــــــــوس المیتــــــــ ــم و�حیــــــــ ــة الظلــــــــ ــي مقاومــــــــ ــدأ فــــــــ بــــــــ

ــى  ــة، األولـــــــ ــفة خاصـــــــ ــرز فلســـــــ ــا تبـــــــ ــل منهـــــــ ــالث �ـــــــ ــور ثـــــــ ــالج �صـــــــ ــزول الحـــــــ النـــــــ

الثالثـــــــــي مـــــــــن أفـــــــــراد الشـــــــــعب، الـــــــــواعظ والتـــــــــاجر والفـــــــــالح و�كـــــــــون لكـــــــــل مـــــــــنهم 

ورة رؤ�ـــــــــة، فـــــــــالواعظ یتوســـــــــط المســـــــــاحة حیـــــــــث �عتـــــــــرف �حـــــــــق فـــــــــي تلـــــــــك الـصــــــــ 

ــعب واآلخــــــــــــــران �خت  ــذيالملــــــــــــــك علــــــــــــــى الشــــــــــــ ــه فــــــــــــــي الــــــــــــــرأي الــــــــــــ ــان معــــــــــــ  لفــــــــــــ

 �قرره :

 وألزم �ل صاحب بیت الواعظ :   
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 �أن یلقي بدینار لبیت المال

 )۳۸(لكي یثبت حق الملك 

ــا  ــه �علنهـــــــ ــى أنـــــــ ــاكم حتـــــــ ــد الحـــــــ ــذي یؤ�ـــــــ ــواعظ الـــــــ ــة الـــــــ ــورة لرؤ�ـــــــ ــذه صـــــــ هـــــــ

النــــــــاس �حــــــــق الحــــــــاكم علــــــــى الشــــــــعب فــــــــي �ــــــــل شــــــــيء وأي فــــــــي خطبتــــــــه أمــــــــام 

ــان  ــا یبینـــــــ ــان وهمـــــــ ــه �عترضـــــــ ــل رفیقیـــــــ ــر الـــــــــذي �جعـــــــ ــال، األمـــــــ ــى المـــــــ شـــــــــيء حتـــــــ

ــم وعــــــــدم المســــــــاواة وال �صــــــــل حــــــــوارهم إلــــــــى شــــــــيء  ــا فــــــــي الظلــــــ اللــــــــواعظ رؤ�تهمــــــ

ولكنهــــــــا صــــــــورة توضــــــــح النفــــــــاق مــــــــن فئــــــــة مســــــــئولة عــــــــن أحكــــــــام الــــــــدین، وهــــــــذه 

ان أحــــــــــد أفــــــــــراده الحــــــــــالج نقطــــــــــة أو خــــــــــط لرســــــــــم الصــــــــــورة الكلیــــــــــة لشــــــــــعب ـ�ـــــــــ 

 الذي وصل �صوفیته إلى مرتبة عالیة رأي منها ما لم یراه اآلخر�ن.
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أمــــــــا الصـــــــــورة الثانیـــــــــة والتـــــــــي �شـــــــــغل مســــــــاحتها أ�ضـــــــــأ ثالثـــــــــة، و�ـــــــــأن التكـــــــــو�ن 

الثالثــــــــــي عنـــــــــــد الشـــــــــــاعر أصـــــــــــبح رمــــــــــزأ، وهـــــــــــم "أجـــــــــــدب"، "أعـــــــــــرج"، و"أبـــــــــــرص 

ــا عــــــــــن تلــــــــــك  ــا أصــــــــــحاب عاهــــــــــات تختلــــــــــف رؤ�ــــــــــتهم تمامــــــــ الصــــــــــورة وهــــــــــم هنــــــــ

الســـــــــا�قة التـــــــــي �ـــــــــان الـــــــــدینار هـــــــــو محورهـــــــــا، فكـــــــــل مـــــــــنهم �شـــــــــكو علـــــــــة، وفـــــــــي 

نفــــــــــس الوقــــــــــت �عرفــــــــــون الحــــــــــالج جیــــــــــدا، وســــــــــبق أن التقــــــــــوا �ــــــــــه عــــــــــن قــــــــــرب 

 واستمعوا له ولهم رأي صر�ح تجاهه :

 نعم إني أحب الشیخ  األجدب :

 أحس إذا سمعت حدیثه الطیب األعرج :  

 �أني قادر أن أثني الساق .. وأن أعدو 

 كأن الشمس حین أراه قد سمعت ضارعاتي برص :  األ

 )۳۹(وقد سبغت مذالتي

وهــــــــــذه الصــــــــــورة قــــــــــد جمعــــــــــت ذلـــــــــــك الثالثــــــــــي المتجــــــــــانس فــــــــــي تكـــــــــــو�ن 

�شــــــــــغل جــــــــــزء مــــــــــن المســــــــــاحة والمتبقــــــــــي خلیــــــــــا رمــــــــــزا لتواجــــــــــد الحــــــــــالج الــــــــــدائم 

علــــــــى األقــــــــل فـــــــــي داخلهــــــــم، فهــــــــم �عرفـــــــــون لــــــــه قــــــــدره وتـــــــــأثیره اإل�جــــــــابي علـــــــــى 

جالســـــــــه أو تعامـــــــــل معـــــــــه و�ـــــــــأن الشـــــــــاعر �عـــــــــرض الحالـــــــــة النفســـــــــیة لكـــــــــل مـــــــــن 

 من خالل تلك الصور متناقضات الحیاة في هذا البلد.
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ولكــــــــــي تكتمــــــــــل الصــــــــــور الــــــــــثالث والتــــــــــي تتشــــــــــكل أ�ضــــــــــا مــــــــــن ثالثــــــــــي، 

ــا�عي الـصــــــــ  ــن تـــــــ ــم مـــــــ ــة وهـــــــ ــة مختلفـــــــ ــورة لنوعیـــــــ ــد صـــــــ ــاعر �جســـــــ ــد الشـــــــ وفیة فنجـــــــ

 في حالة حوار حول األستاذ :

 الخرقةولكن شیخنا قد خلع  األول :  

 وهبه خلع الخرقة

 ترى هل خلع القلب الذي وسد في الخرقة

 )40(ولكن تلك شارتنا ورتبتنا

الخـــــــــــتالف النوعیـــــــــــة مـــــــــــن  اً و�ـــــــــــان مـــــــــــن المنطقـــــــــــي أن تختلـــــــــــف الرؤ�ـــــــــــة طبـقــــــــــ 

النـــــــــاس، والصـــــــــورة هـــــــــذه المـــــــــرة اقتر�ـــــــــت إلـــــــــى حـــــــــد �بیـــــــــر مـــــــــن هو�ـــــــــة الحـــــــــالج 

ــة أـصــــــــ  ــم أقـــــــــرب مـــــــــن شـــــــــخوص الصـــــــــورة الثانیـــــــ ــه وهـــــــ ــاورون أتباعـــــــ حاب فالمتحـــــــ

العلــــــــــل والــــــــــذین تــــــــــأثروا �كراماتــــــــــه، و�ــــــــــذلك أصــــــــــحاب الصــــــــــورة األولــــــــــى والتــــــــــي 

جمعــــــــــت ثالثــــــــــي متنــــــــــاقض یتــــــــــزعمهم الــــــــــواعظ الــــــــــذي ال �عــــــــــرف عــــــــــن الحــــــــــالج 

ــیة مــــــــن حیــــــــث  ــا تجســــــــد القضــــــ شــــــــيء، إذا فالصــــــــورة الثالثــــــــة �انــــــــت فــــــــي تكو�نهــــــ

الفلســـــــــــــفة الصـــــــــــــوفیة، والحـــــــــــــوار لـــــــــــــم �كـــــــــــــن أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن تحلیـــــــــــــل الشخصـــــــــــــیة 

 الصوفي.

والشـــــــــــــاعر هنـــــــــــــا �قـــــــــــــیم الحـــــــــــــوار بـــــــــــــین الثالثـــــــــــــة حیـــــــــــــث �جتمـــــــــــــع األول 

ــن  ــه مـــــــــ ــوفي تحمیـــــــــ ــزا للصـــــــــ ــة رمـــــــــ ــو أن الخرقـــــــــ ــد وهـــــــــ والثالـــــــــــث علـــــــــــى رأي واحـــــــــ
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االنــــــــــــزالق نحــــــــــــو ملــــــــــــذات الــــــــــــدنیا وتجنبــــــــــــه أخطارهــــــــــــا وهــــــــــــي وحــــــــــــدها حصــــــــــــن 

الصـــــــــوفي، علـــــــــى حـــــــــین �كـــــــــون للثـــــــــاني رأ�ـــــــــا مخالفـــــــــا، فالصـــــــــوفیة فـــــــــي نظـــــــــره 

ــؤثر  ــن یــــــ ــة لــــــ ــع الخرقــــــ ــی تســــــــكن فــــــــي القلــــــــب، وخلــــــ ــداخل، علــــــ ــالقطع علــــــــى الــــــ �ــــــ

 القلب ومع ذلك �طلب منهما االحتكام لألستاذ.

كانــــــــــــــت هــــــــــــــذه صــــــــــــــور ثــــــــــــــالث �جســــــــــــــدها الشــــــــــــــاعر قبــــــــــــــل أن �فجــــــــــــــر 

ــي ال  ــه التـــــــــ ــالج �حیاتـــــــــ ــحى الحـــــــــ ــا ضـــــــــ ــن أجلهـــــــــ ــي مـــــــــ ــیة التـــــــــ ــیة األساســـــــــ القضـــــــــ

 معنى لها في نظر الصوفي.

ومـــــــــن هنـــــــــا تتجلـــــــــى مرونـــــــــة الشـــــــــعر مـــــــــن حیـــــــــث قیامـــــــــه بتنـــــــــو�ر النـــــــــاس 

ــع فـــــــــي مجتمعـــــــــات ســـــــــیط ــا الظـــــــــالم ولمعاونتـــــــــه النـــــــــاس فـــــــــي إدراك الواقـــــــ ر علیهـــــــ

 االجتماعي، وهو ما ینادي �ه الحالج و�صوره الشاعر من

خـــــــــــــــالل تلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــور المتعـــــــــــــــددة التـــــــــــــــي تنقـــــــــــــــل الحـــــــــــــــدث لكـــــــــــــــي تخلـــــــــــــــق 

 االستمرار�ة.

ــور اـلــــــ  ــك الصـــــ ــت تلـــــ ــد �انـــــ ــراد لقـــــ ــن أفـــــ ــاقض مـــــ ــع متنـــــ ــدخل لتجمـــــ ــة مـــــ ثالث �مثا�ـــــ

لظهـــــــــــور الحـــــــــــالج للنــــــــــــاس  الشـــــــــــعب حتـــــــــــى تكـــــــــــون الصـــــــــــورة الثالثــــــــــــة تمهیـــــــــــدا

ــدون  ــتنكره المر�ـــــ ــاس و�ســـــ ــده النـــــ ــم �عتـــــ ــر لـــــ ــذا أمـــــ ــه وهـــــ ــه وخرقتـــــ ــن خلوتـــــ ــدة عـــــ �عیـــــ

 الذین یرتدون الخرقة.

 و�ستمر الشاعر في إبراز الصورة للحالج :
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 إلي .. إلي .. �ا غر�اء .. �ا فقراء .. �ا مرضی  الحالج : 

 )41(کسیري القلب واألعضاء .. قد أنزلت مائدتي 

إن الشــــــــــــاعر لــــــــــــم �حقــــــــــــق هــــــــــــذه الصــــــــــــورة إال �عــــــــــــد أن عــــــــــــرض ثــــــــــــالث 

صـــــــور فــــــــي ســـــــاحة المدینــــــــة �غــــــــداد عارضـــــــة مــــــــن خــــــــالل األولـــــــي طرفــــــــا مســــــــن 

الفســــــــــاد المستشــــــــــري والقهــــــــــر الــــــــــذي �عــــــــــاني منــــــــــه النــــــــــاس فــــــــــي ذلــــــــــك الوقــــــــــت، 

أجســـــــــدي وأعـــــــــرج وأبـــــــــرص والثانیـــــــــة حیـــــــــث الحـــــــــالج و�لماتـــــــــه ومـــــــــا تفعلـــــــــه فـــــــــي 

ــدما  ــزول عنـــــــــ ــي یـــــــــ ــه وقتـــــــــ ــرة، ولكنـــــــــ ــأثیر مباشـــــــــ ــاس �التـــــــــ ــون اإلحســـــــــ ــا �كـــــــــ حینمـــــــــ

ــع الحـــــــــــالج الخرقـــــــــــة فـــــــــــي نظـــــــــــر  ــد رد الفعـــــــــــل لخلـــــــــ �فارقونـــــــــــه، واألخیـــــــــــرة تجســـــــــ

ــة  ــاح ر�انیـــــــــ ــمة ر�ـــــــــ ــالج �نســـــــــ ــول الحـــــــــ ــون دخـــــــــ ــم �كـــــــــ ــتالفهم، ثـــــــــ ــوفیة واخـــــــــ الصـــــــــ

ــردداً  ــثالث داخلهـــــــا  مـــــ ــور الـــــ ــورة تجمـــــــع الصـــــ ــة صـــــ ــت �مثا�ـــــ ــه والتـــــــي �انـــــ ــا قالـــــ مـــــ

ع الحــــــــــالج �اإلضــــــــــافة إلــــــــــى فئــــــــــات أخــــــــــرى تلبــــــــــي النــــــــــداء، �ضــــــــــاف إلــــــــــیهم ـمـــــــــ 

ثالثـــــــــــي آخـــــــــــر �ختلـــــــــــف عـــــــــــن ســـــــــــا�قیه، وهـــــــــــم رجـــــــــــال الشـــــــــــرطة، �ـــــــــــل هـــــــــــؤالء 

ــا  ــون مـــــ ــث �كـــــ ــي حیـــــ ــار وهمـــــ ــدها إطـــــ ــي �حـــــ ــاحة التـــــ ــار المســـــ ــى �ســـــ ــغلون أدنـــــ �شـــــ

تبقـــــــــــى مــــــــــــن المســــــــــــاحة للحـــــــــــالج و�لماتــــــــــــه، والصــــــــــــورة تشـــــــــــهد تطــــــــــــور لســــــــــــیر 

 وها هو قدالحدث الذي �حققه الحالج مع الشعب، 

ــائق  ــدون عــــــ ــه بــــــ ــذ �لماتــــــ ــى تنفــــــ ــة حتــــــ ــع الخرقــــــ ــد أن خلــــــ ــورة �عــــــ ــك الخطــــــ أدرك تلــــــ

ــذات،  ــع الـــــــــ ــدة مـــــــــ ــة المتوحـــــــــ ــه والعالقـــــــــ ــان �خالقـــــــــ ــاط اإلنســـــــــ ــي ارتبـــــــــ ــتمرا فـــــــــ مســـــــــ

والكـــــــــــل �ســـــــــــتجیب ماعـــــــــــدا رجـــــــــــال الشـــــــــــرطة فهـــــــــــم یتصـــــــــــیدون المعنـــــــــــى الـــــــــــذي 
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ــو الشــــــــــرك  ــا �جــــــــــرم دینــــــــــي وهــــــــ ــاع �الرجــــــــــل متلبســــــــ ــام لإل�قــــــــ ــه االتهــــــــ یبنــــــــــوا علیــــــــ

 حین �صل الحالج إلى :والكفر، ف

 ألیس هللا نور الكون  الحالج :  

 �مثل هللا فكن نوراً 

 ولكن شیخنا الطیب .. هل ر�ي له عینان أحدهم :

 لكي ینظر في المرآة 

 كیف إذن تظن هللا .. بال نعت وال تشبیه  آخر :  

 و�وني �ضعة منه تعود إلیه الحالج :  

 �عضا منهفأنت إذن إله مثله ما دمت  الثالث : 

 )42(هذا القول عین الكفر 

لقــــــــد حقــــــــق الشــــــــاعر فنیــــــــة الصــــــــورة فــــــــي الحــــــــوار الجــــــــدلي بــــــــین الحــــــــالج 

ــة الضــــــــــمنیة بــــــــــین الخــــــــــالق والمخلــــــــــوق  ــذي أســــــــــهب فــــــــــي الوصــــــــــف والعالقــــــــ الــــــــ

ــا  ــي معناهــــــ ــدوا فــــــ ــارات وجــــــ ــام عبــــــ ــه أمــــــ ــون معــــــ ــال الشــــــــرطة �قفــــــ ــل رجــــــ ــا جعــــــ ممــــــ

ــان ـهــــــــــ  ــاء التهمـــــــــــة للرجـــــــــــل، فقـــــــــــد �ـــــــــ ــو إلقـــــــــ ــة انطـــــــــــالق نحـــــــــ ذا الظـــــــــــاهري نقطـــــــــ

ــین  ــات بــــــــــــ ــئلة و�جا�ــــــــــــ ــكل أســــــــــــ ــى شــــــــــــ ــدلي علــــــــــــ ــوار جــــــــــــ ــة حــــــــــــ ــاش �مثا�ــــــــــــ النقــــــــــــ

ــالل  ــن خـــــــــ ــة مـــــــــ ــرة معینـــــــــ ــات أو دحـــــــــــض فكـــــــــ ــاول إثبـــــــــ ــي تحـــــــــ ــیات التـــــــــ الشخصـــــــــ
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ــد رؤ�ــــــــــة  ــاور�ن، الحــــــــــالج �قصــــــــ ــف بــــــــــین المتحــــــــ ــدلي، والفكــــــــــرة تختلــــــــ ــنهج جــــــــ مــــــــ

 .الحالج ورجال الشرطة لهم هدف یبحثون عنه من خالل حوارات

 

ــا �ــــــــــل فئــــــــــات الشــــــــــعب الصــــــــــورة التــــــــــي رســــــــــمها الشــــــــــاعر قــــــــــد جمعــــــــــت داخل هــــــــ

ــام  ــا مـــــــــن الحـــــــــالج أمـــــــ و�انـــــــــت فرصـــــــــة لرجـــــــــال الشـــــــــرطة حتـــــــــى ینتزعـــــــــوا اعترافـــــــ

ذلـــــــــك الجمـــــــــع �شـــــــــهود إثبـــــــــات علـــــــــى �فـــــــــر الرجـــــــــل، وهـــــــــي صـــــــــورة أ�ضـــــــــا قـــــــــد 

جعــــــــل الشـــــــــاعر فیهـــــــــا الحـــــــــالج �شـــــــــغل مســــــــاحة فـــــــــي حـــــــــین �شـــــــــغل �قیـــــــــة تلـــــــــك 

 المساحة �ل أفراد الشعب �ما فیهم رجال الشرطة.

األحــــــــــداث إلـــــــــــى األزمــــــــــة، إلـــــــــــى فــــــــــي هــــــــــذه الصـــــــــــورة �صــــــــــل الشـــــــــــاعر � 

ــام،  ــأزم، اتهـــــــ ــوار قـــــــــد جعـــــــــل الحـــــــــالج فـــــــــي موقـــــــــف متـــــــ ــاعد الحـــــــ التغییـــــــــر، فتصـــــــ

وقــــــــــد تغیــــــــــر مــــــــــن داعیــــــــــة إلــــــــــى مــــــــــتهم مطلــــــــــوب للمحاكمــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل رجــــــــــال 

الدولــــــــــة رغــــــــــم دفــــــــــاع مر�د�ــــــــــه ومحــــــــــاولتهم شــــــــــرح مــــــــــا �قصــــــــــد الشــــــــــیخ �كلماتــــــــــه 

ــا �ســـــــــــاعد رجـــــــــــال  الصـــــــــــوفیة والتـــــــــــي ال �صـــــــــــل مغزاهـــــــــــا لفئـــــــــــات الشـــــــــــعب، ممـــــــــ

ــر  ــل أنــــــــــــه الشــــــــــ ــة، بــــــــــ ــي الحــــــــــــالج دون مقاومــــــــــ ــة علــــــــــ ــى إثبــــــــــــات التهمــــــــــ طة علــــــــــ

�ســـــــــــتعذب العقـــــــــــاب الـــــــــــدنیوي البـــــــــــدني طالمـــــــــــا لـــــــــــم �مـــــــــــس الـــــــــــروح التـــــــــــي هـــــــــــي 

ــى أن  ــر، حتـــــــــــ ــوح �الســـــــــــ ــه البـــــــــــ ــرى أن جرمـــــــــــ ــالق، و�ـــــــــــ ــن ذات الخـــــــــــ �عـــــــــــــض مـــــــــــ

ــال و�صـــــــل  ــؤالء الرجـــــ ــذوه مـــــــن هـــــ ــي ینقـــــ ــه �ـــــ ــاد مخرجـــــــًا لـــــ ــاولون إ�جـــــ ــه �حـــــ أتباعـــــ

وتكــــــــون اإلجا�ــــــــة مــــــــن صــــــــوفي  أحــــــــد أتباعــــــــه فــــــــي قولــــــــه "هــــــــل نتر�ــــــــه للشــــــــرطة"
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ــة  ــة داعیـــــ ــه الحـــــــالج إمامـــــ ــان فیـــــ ــي حـــــــدث �ـــــ ــه" لینتهـــــ ــانا �ـــــ ــا أوصـــــ ــذا مـــــ آخـــــــر "هـــــ

ــم  ــًا النـــــــاس علـــــــى ظلـــــ ــاه، مؤلبـــــ ــؤثرة فـــــــي �ـــــــل مـــــــن یلقـــــ صـــــــوفي مســـــــموع الـــــــرأي مـــــ

الحـــــــــــاكم، وقـــــــــــد انتهـــــــــــى ذلـــــــــــك الخـــــــــــط الثـــــــــــوري إلـــــــــــى موقـــــــــــف اتهـــــــــــام ارتضـــــــــــاه 

نــــــــا الحــــــــالج حینمــــــــا خــــــــرج عــــــــن العهــــــــد �كتمــــــــان الســــــــر، وقــــــــد �ــــــــاح �ــــــــه، وهــــــــو ه

 الخالق. یرى أن العقاب الجسدي أهون علیه من عقاب
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ــة  ــك النقطــــــ ــى تلــــــ ــل إلــــــ ــى أن وصــــــ ــاعر إلــــــ ــها الشــــــ ــورة التــــــــي عرضــــــ ــي الصــــــ وتنتهــــــ

لكــــــــــي �شـــــــــــرع فــــــــــي رســـــــــــم صـــــــــــورة أخــــــــــرى تبـــــــــــین وتوضــــــــــح مجـــــــــــرى األحـــــــــــداث 

 والمواقف التي تكون بدایتها في الجزء الثاني.

ــذا الجـــــــزء طبقـــــــا لمـــــــا أقـــــــره الشـــــــاعر حینمـــــــا شـــــــرع فـــــــي وصـــــــف  بنـــــــاءه هـــــ

الـــــــــــــدرامي ینقســـــــــــــم إلـــــــــــــى منظـــــــــــــر�ن أحـــــــــــــدهما داخـــــــــــــل الســـــــــــــجن واآلخـــــــــــــر فـــــــــــــي 

 المحكمة.

أنــــــــــــــا المنظــــــــــــــر األول فهــــــــــــــو الســــــــــــــجن وهــــــــــــــذا أمــــــــــــــر طبیعــــــــــــــي لیكــــــــــــــون 

ــاً  ــة درامیـــــــ ــداث ممنطقـــــــ ــرك تسلســـــــــل األحـــــــ ــالكفر والشـــــــ ــم �ـــــــ ــا اتهـــــــ ــالحالج حینمـــــــ ، فـــــــ

قامتــــــــه مــــــــع إلة �ــــــــان الســــــــجن هــــــــو المكــــــــان الطبیعــــــــي مــــــــن قبــــــــل رجــــــــال الشــــــــرط

، وهـــــــــــــذه بدا�ـــــــــــــة إقـــــــــــــدام الحـــــــــــــالج لتلقـــــــــــــي الجـــــــــــــزاء الخـــــــــــــارجین عـــــــــــــن القـــــــــــــانون 

ــو المــــــــوت، ففــــــــي  ــة ســــــــیاحة الصــــــــوفي نحــــــ الجســــــــدي نظیــــــــر �شــــــــف الســــــــر، بدا�ــــــ

مواجهــــــــــة رجــــــــــال الدولــــــــــة، الشــــــــــرطة والقضــــــــــاء وشــــــــــهود الــــــــــزور والســــــــــجن وآالت 

المــــــــوت، تصــــــــبح �لمــــــــة الحــــــــالج هــــــــي الشــــــــرك الــــــــذي �صــــــــل �ــــــــه إلــــــــى المــــــــوت، 

ــور  ــا صــــــ ــق بهــــــ ــي �حقــــــ ــاعر لكــــــ ــا الشــــــ ــوط التقطهــــــ ــا خطــــــ ــذه �لهــــــ ــا�ع هــــــ ــة تتتــــــ ا فنیــــــ

ــاعده  فــــــــــي سالســــــــــة ومنطــــــــــق یــــــــــؤدي إلــــــــــى حر�ــــــــــة الحــــــــــدث واســــــــــتمرار�ته وتصــــــــ

ــه  ــل حســــــــــب ثقافتــــــــ ــي الصــــــــــورة �ــــــــ ــد فــــــــ ــا المتواجــــــــ ــات شــــــــــعر�ة ینطقهــــــــ مــــــــــع �لمــــــــ

 وحرفته، وقد أطلق الشاعر على هذا الجزء لفظة "الموت".
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ــداع الحـــــــــالج  ــاعر مـــــــــن خـــــــــالل إیـــــــ ــا الشـــــــ ــد حققهـــــــ ــا عـــــــــن الصـــــــــورة فقـــــــ أمـــــــ

ط موضــــــــع قدمیــــــــه، ولكــــــــي بهمــــــــس فــــــــي الســــــــجن فــــــــي ظلمــــــــة لیــــــــل وتر�ــــــــه یتخــــــــب 

ــلهما  ــجن �صـــــــ ــي الســـــــ ــام زمیلـــــــ ــؤاله أمـــــــ ــرر ســـــــ ــالق، و�كـــــــ ــن الخـــــــ ــور مـــــــ ــب النـــــــ طلـــــــ

 حوار الحالج دون إدراك مالمحه.

  



85 
 

 �ا صاحب هذا البیت الحالج :  

 حتى �كشف موضع قدمیه ب ضیفك نوراً ه

 أو �حل �سنا ذاتك عینیه

 �ا صاحب هذا البیت اً و�ستمر" نور 

 البیت"و�ستمر" �ا صاحب هذا 

 اً شكرا لم یبطئ نور 

 )43("و�ستمر" علیكما السالم 

صـــــــــــــورة أبـــــــــــــدعها الشـــــــــــــاعر �عـــــــــــــدما قـــــــــــــذف الحـــــــــــــارس الحـــــــــــــالج فســـــــــــــي 

ــة المظلمــــــــة وتر�ــــــــه فــــــــي تیــــــــه ال یبصــــــــر شــــــــیئا حتــــــــی موضــــــــع قدمیــــــــه وال  الغرفــــــ

ــي  ــار فــــــ ــى اإل�صــــــ ــوى علــــــ ــالعین ال تقــــــ ــب فــــــ ــذا الجــــــ ــه هــــــ ــكن معــــــ ــن �ســــــ ــدري مــــــ یــــــ

نهــــــــــا البصــــــــــیرة التــــــــــي لیـــــــــل أرضــــــــــي ســــــــــتائره الســــــــــوداء فــــــــــي مكـــــــــان ضــــــــــیق، ولك

�مكـــــــــن أن تـــــــــدرك إذا مـــــــــا آتاهـــــــــا النـــــــــور وســـــــــط الظلمـــــــــة، والصـــــــــورة هنـــــــــا تجمـــــــــع 

ــم �خطـــــــــو  ــازال لـــــــ ــو مـــــــ ــرد فهـــــــ ــي تكـــــــــو�ن منفـــــــ ــالج فـــــــ ــدهما الحـــــــ ــة أحـــــــ ــین ثالثـــــــ بـــــــ

ــا مـــــــــــن  خطـــــــــــوة، واثنـــــــــــین جلـــــــــــوس متحـــــــــــاور�ن ســـــــــــمعا صـــــــــــوت الحـــــــــــارس وعرفـــــــــ

القــــــــــــادم �إنســــــــــــان ولــــــــــــیس �صــــــــــــوفي، حینمــــــــــــا لفــــــــــــظ الحــــــــــــارس حــــــــــــین دخولــــــــــــه 

ــا أعـــــــــــدى أـعــــــــــ  ــاد تكـــــــــــون خطیـــــــــــرة �النســـــــــــبة "أدخـــــــــــل �ـــــــــ داء هللا" إذن فتهمتـــــــــــه تكـــــــــ
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لهمــــــــــا فمــــــــــا هــــــــــي ؟ هــــــــــذا تســــــــــاؤل منهمــــــــــا، ولكنهمــــــــــا ینتظــــــــــران القــــــــــادم حتــــــــــى 

 �ستقر �ه المقام و�عرفا منه المجهول.

وحـــــــــــوار الحـــــــــــالج فـــــــــــي مناجاتـــــــــــه صـــــــــــاحب البیـــــــــــت وهـــــــــــو �عنـــــــــــي مـــــــــــا �قـــــــــــول، 

والمعنــــــــــى �صــــــــــل الســــــــــجینین �غیــــــــــر الحقیقــــــــــة، إن الصــــــــــورة تتحــــــــــول مــــــــــن لــــــــــون 

ــود د ــه، أســــــــ ــن فیــــــــ ــان ومســــــــ ــالج المكــــــــ ــي �كشــــــــــف للحــــــــ ــوء فضــــــــ ــن إلــــــــــى ضــــــــ اكــــــــ

 ولكن �عد اإللحاح في الطلب، المكان مظلم، والرجل �كسوه

ــرر  ــة و�كـــــــــ ــن ال تصـــــــــــل اإلجا�ـــــــــ ــة ولكـــــــــ ــدد هللا لكشـــــــــــف الوحشـــــــــ ــي مســـــــــ ــل فـــــــــ أمـــــــــ

 طلبه مرات حتى تتبدد تلك الظلمة لیسري زمیلیه من حیث ال پر�اه.

و�ســـــــــتمر الشـــــــــاعر فـــــــــي ســـــــــرد حـــــــــواره الشـــــــــعري علـــــــــى لســـــــــان الســـــــــجینین 

ــی  ــی حتـــــ ــلهما معنـــــ ــال �صـــــ ــدة فـــــ ــیة الوافـــــ ــذه الشخصـــــ ــة هـــــ ــى حقیقـــــ ــال إلـــــ ــي �صـــــ لكـــــ

ــا �  ــى أ�ضـــــــــ ــلهم المعنـــــــــ ــا دون أن �صـــــــــ ــلة و�جاو�همـــــــــ ــن الصـــــــــ ــول عـــــــــ ــر�اه القـــــــــ شـــــــــ

ــه رجــــــــــل طیــــــــــب واآلخــــــــــر  ــدهما یــــــــــزعم أنــــــــ ــتهم إلــــــــــى النقــــــــــیض أحــــــــ لتتفــــــــــرق رؤ�ــــــــ

ــر  ــى عـــــــــ ــر إلـــــــــ ــل األمـــــــــ ــول لیصـــــــــ ــك القـــــــــ ــر ذلـــــــــ ــدهما ینكـــــــــ ــتغیث أحـــــــــ ــي �ســـــــــ اك �ـــــــــ

 �الحارث �ي ینقذه من اآلخر.

لقـــــــــد حقـــــــــق الشـــــــــاعر مـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذا الحـــــــــوار الثنـــــــــائي تطـــــــــورا لســـــــــیر 

ــل  ــد فشـــــــ ــارس �عـــــــ ــأ للحـــــــ ــدهما یلجـــــــ ــان حتـــــــــى أن أحـــــــ ــا�ك االثنـــــــ ــد تشـــــــ الحـــــــــدث فقـــــــ

ــبة لهمـــــــــا شـــــــــخص عـــــــــادي ال  ــك االشـــــــــتباك ألنـــــــــه �النســـــــ ــالج فـــــــــي فـــــــــك ذلـــــــ الحـــــــ
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ــده الســــــــــوط ا ــارس فــــــــــي یــــــــ ــا ولكــــــــــن الحــــــــ ــه علیهمــــــــ ــلطان لــــــــ ــأثیره ســــــــ لمعــــــــــروف تــــــــ

ــدهما للحـــــــــــــارس �كفـــــــــــــي لفـــــــــــــك ذلـــــــــــــك  ــا فیكـــــــــــــون اســـــــــــــتغاثة أحـــــــــــ �النســـــــــــــبة لهمـــــــــــ

 االشتباك.

 

ــن  ــائال عــــــــــ ــوط متســــــــــ ــده الســــــــــ ــارس بیــــــــــ ــدخول الحــــــــــ ــورة بــــــــــ ــون الصــــــــــ وتتكــــــــــ

مصــــــــدر الصــــــــوت لكـــــــــي ینفــــــــي �ـــــــــل منهمــــــــا التهمــــــــة، وال �جـــــــــد الحــــــــارس ســـــــــوى 

ــي  ــي یلقـــــــــ ــارس لكـــــــــ ــه الحـــــــــ ــه و�كذ�ـــــــــ ــر ببراعتـــــــــ ــم األخیـــــــــ ــا و�قســـــــــ ــالج ثالثهمـــــــــ الحـــــــــ

 �السوط على جسده عقا�ا له.الحالج جزاءه 

والصـــــــــورة التـــــــــي أتـــــــــى بهـــــــــا الشـــــــــاعر �ـــــــــي �حقـــــــــق المعنـــــــــى فـــــــــي تكـــــــــو�ن 

واضـــــــــــــح لنـــــــــــــزالء الســـــــــــــجن الثالثـــــــــــــة فـــــــــــــي مســـــــــــــاحة تكســـــــــــــوهم ظلمـــــــــــــة بـــــــــــــددها 

 الحارس بدخوله �ي �كشف سر الصوت العالي والذي احتل وحده

 

�قیـــــــــة المســـــــــاحة �ـــــــــي یتحـــــــــرك فیهـــــــــا �حر�ـــــــــة انتزعـــــــــت مـــــــــن ثالثـــــــــتهم و�یـــــــــده أداة 

ــذیب، ــى  التعـــــــــ ــوة �ـــــــــــي تهـــــــــــوي علـــــــــ ــد الیمنـــــــــــى ذات القـــــــــ ــك �الیـــــــــ الســـــــــــوط الممســـــــــ

جســــــــــد بــــــــــال رحمــــــــــة دون أدنــــــــــى مقاومــــــــــة مــــــــــن الحــــــــــالج أو تــــــــــأوه �صــــــــــدر مــــــــــن 

 صوته الذي اتهمه الحارس �إعالئه.
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ــاد أال  و�ســــــــــتمر الحــــــــــارس فــــــــــي ضــــــــــرب الحــــــــــالج دون جــــــــــدوى فقــــــــــد اعتــــــــ

�ســــــــــكت عــــــــــن ضــــــــــرب إال عقــــــــــب اســــــــــتعطاف و�ذالل ولكــــــــــن شــــــــــيء مــــــــــن ذلــــــــــك 

 �جعل الحارس في حیرة من أمره لیقول : لم �حدث األمر الذي

 لم ال تصرخ الحارس :  

 هل �صرخ �ا ولدي جسد میت الحالج:  

 )44(أصرخ اجعلني أسكت عن ضر�ك  الحارس :

الحــــــــــدث تســــــــــجله الصــــــــــورة والكلمــــــــــة توضــــــــــح معنــــــــــی غــــــــــامض والســــــــــجن 

ــة واألبـــــــــــیض ــار تلـــــــــــك اللوحـــــــــ ــت  إطـــــــــ ــذین اســـــــــ ــونین اللـــــــــ ــا اللـــــــــ لهما غواألســـــــــــود همـــــــــ

الشـــــــــــاعر أحـــــــــــدهما ظلمـــــــــــة لیـــــــــــل واآلخـــــــــــر نـــــــــــور �صـــــــــــیرة، ثـــــــــــم ضـــــــــــوء �حملـــــــــــه 

ــاع هــــــــــــــذین  ــف، واجتمــــــــــــ ــبس أداة اســــــــــــــتمرار�ة وتكشــــــــــــ ــیال الحــــــــــــ ــارس، وزمــــــــــــ الحــــــــــــ

ــات  ــوز الكلمـــــــ ــاعر لرمـــــــ ــم الشـــــــ ــین فهـــــــ ــا یبـــــــ ــو مـــــــ ــة فهـــــــ ــورة فنیـــــــ ــي صـــــــ ــونین فـــــــ اللـــــــ

 .)54(ومحاورته األشیاء 

حـــــــــالج هـــــــــو الخـــــــــیط الـــــــــذي امتـــــــــد لقـــــــــد �ـــــــــان جـــــــــدال الســـــــــجینین علـــــــــي ال

ــل  ــفه �الرجـــــــــ ــاألول �صـــــــــ ــم، فـــــــــ ــدم الفهـــــــــ ــر �عـــــــــ ــا لآلخـــــــــ ــل منهمـــــــــ ــام �ـــــــــ ــى اتهـــــــــ إلـــــــــ

الطیـــــــــب، واآلخـــــــــر ینفـــــــــي ذلـــــــــك حتـــــــــى یـــــــــتم االشـــــــــتباك الـــــــــذي یـــــــــتمكن الصـــــــــوفي 

 من فكه أول مرة ولكنه یتجدد و�تطور حتى أن الحالج �فشل في
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ــي  ــم فــــــ ــارس را�عهــــــ ــون الحــــــ ــتغیث لیكــــــ ــدهما �ســــــ ــل أحــــــ ــا �جعــــــ ــه ممــــــ ــورة إ�قافــــــ الصــــــ

 و�تكشف جزء من المجهول.

والصــــــــــــــورة تعــــــــــــــا�ش حــــــــــــــدثا مســــــــــــــتمرا، فــــــــــــــي ســــــــــــــجن مظلــــــــــــــم، حققهــــــــــــــا 

ــك  ــال ذلــــــ ــا تــــــ ــل ومــــــ ــن لیــــــ ــزء مــــــ ــي جــــــ ــوفي فــــــ ــول الصــــــ ــة دخــــــ ــن لحظــــــ ــاعر مــــــ الشــــــ

ــة  ــارس مــــــــن ناحیــــــ ــیطر علــــــــى الحــــــ ــه الــــــــذي ســــــ ــد والتیــــــ ــة الجلــــــ ــذ عملیــــــ حتــــــــى تنفیــــــ

والدهشــــــــــة التــــــــــي �ســــــــــت وجــــــــــه الســــــــــجینین والســــــــــجان �شــــــــــار�هما تلــــــــــك الدهشــــــــــة 

 نتیجة تحمل الشیخ هذا التعذیب دون مقاومة.واالنفعال 

ــدا الســــــــــجان الــــــــــذي  ــا عــــــــ ــو�ن فیمــــــــ ــع نفــــــــــس التكــــــــ والصــــــــــورة التالیــــــــــة تجمــــــــ

ــواه دون  ــارت قـــــــ ــاذل عـــــــــن ضـــــــــرب الحـــــــــالج �عـــــــــدما خـــــــ ــه حـــــــــین تخـــــــ تغیـــــــــر موقفـــــــ

ــى متثاقلــــــــــة  ــحب �خطــــــــ ــو ینســــــــ ــود وهــــــــ ــا تعــــــــ ــل �مــــــــ ــمع ردا للفعــــــــ ــرى أو �ســــــــ أن یــــــــ

 للحالج قائال :ارب الباب و�لتفت من جوار الحائط حتى �ق

 إن لم �أنف مني قلبك   الحارس :

 فاذ�رني في صلواتك �ا شیخ

 سامحنا �ا سید السجین الثاني :  

 فالسجن �كشف أقبح ما في اإلنسان

 هل تلعنا في صلواتك سجین األول :  ال

 )46(بل أدعو ر�ي أن �فرج عنكما   الحالج :  
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ــي لحـظــــــــ  ــالج فـــــــ ــجن الحـــــــ ــة ســـــــ ــا لبدا�ـــــــ ــورة ختامـــــــ ــك الصـــــــ ــون تلـــــــ ــدودة تكـــــــ ات معـــــــ

ــه دالالت  ــه الوجــــــــه اآلخــــــــر للصــــــــوفي الــــــــذي �كونــــــ مــــــــن لیــــــــل مظلــــــــم یتكشــــــــف فیــــــ

ــبق أن �ــــــــاح  ــد ســــــ ــالج، فقــــــ ــر�ة للحــــــ ــو�ن الــــــــنفس البشــــــ ــل تكــــــ ــن داخــــــ ــة مــــــ محسوســــــ

�الســـــــــــر الـــــــــــذي یر�طـــــــــــه �الخـــــــــــالق فخشـــــــــــي أن تفضـــــــــــحه أفعالـــــــــــه و�ســـــــــــقط مـــــــــــن 

 علیاء مكانته التي ضحي من أجلها للوصول إلى
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العلو�ــــــــة، حتـــــــى أنــــــــه تنشـــــــرح ســــــــر�رته درجـــــــة ترقـــــــی �ــــــــه إلـــــــى الوصــــــــول �الـــــــذات 

�عــــــــــد الضــــــــــرب المبــــــــــرح وقــــــــــد شــــــــــعر أنــــــــــه مــــــــــازال عنــــــــــد مكانتــــــــــه مــــــــــع الخــــــــــالق 

ــون  ــه، فتكـــــ ــى �تفیـــــ ــا علـــــ ــه �اكیـــــ ــه فعلتـــــ ــر لـــــ ــارس أن �غفـــــ ــه الحـــــ ــب منـــــ ــا �طلـــــ حینمـــــ

إجا�ـــــــــة الحـــــــــالج "بـــــــــل أشـــــــــكره أن أنصـــــــــف حـــــــــالي فـــــــــي الحـــــــــب إذ عـــــــــاقبني فـــــــــي 

 بدني"، و�ان ذلك رأي الحالج �عد التعذیب.

الصـــــــــــورة التـــــــــــي رســـــــــــمها الشـــــــــــاعر للحـــــــــــالج معذ�ـــــــــــة، وزمـــــــــــیاله فـــــــــــي إن 

ــم  ــابهما حتــــــــــى لــــــــ ــمم قــــــــــد أصــــــــ ــایروا و�ظنــــــــــان أن الصــــــــ الســــــــــجن ال �صــــــــــدقان مــــــــ

�ســـــــــمعا صـــــــــراخا أو �شـــــــــاهدا حر�ـــــــــة مـــــــــن الحـــــــــالج تـــــــــدل علـــــــــى أدنـــــــــى مقاومـــــــــة 

ــالیقین  ــوفي �ـــــــ ــراف الصـــــــ ــم اعتـــــــ ــدا، ثـــــــ ــه جیـــــــ ــذي �عرفانـــــــ ــوط الـــــــ ــك الســـــــ ــة ذلـــــــ نتیجـــــــ

انتـــــــــه التـــــــــي لـــــــــم تـــــــــنقص، ونـــــــــدم الـــــــــذي وصـــــــــله مـــــــــن إنصـــــــــاف الخـــــــــالق لـــــــــه، مك

ــه  ــاعر فــــــــي لوحتــــــ ــه فــــــــي ضــــــــر�ه، �ــــــــل ذلــــــــك صــــــــوره الشــــــ الحــــــــارس علــــــــى تماد�ــــــ

ــاً  مــــــــــــن الصــــــــــــورة  �مفــــــــــــردات ذات دالالت تحمــــــــــــل تور�ــــــــــــة حتــــــــــــی �کــــــــــــون جانبــــــــــ

بینهمـــــــــــــا و�ن تكشـــــــــــــفت فقـــــــــــــط للحـــــــــــــالج، فالمفارقـــــــــــــة الشـــــــــــــعر�ة ولیـــــــــــــدة موقـــــــــــــف 

شـــــــــــعوري یتضـــــــــــمن موقفـــــــــــا مناقضـــــــــــا لـــــــــــه وهـــــــــــو مـــــــــــع ذلـــــــــــك متســـــــــــق معـــــــــــه أي 

ــي ــه فــــــ ــد الضــــــــرب  تكامــــــــل معــــــ ــول الحــــــــالج �عــــــ ــن قــــــ ــح مــــــ ــذا واضــــــ ــورة، وهــــــ الصــــــ

المـــــــــؤلم "أن عـــــــــاقبني فـــــــــي بـــــــــدني" وهـــــــــو �علـــــــــم تمامـــــــــا عقـــــــــاب الـــــــــروح ونتیجتهـــــــــا 

ــى  ــى حتـــــــــــ ــلهما المعنـــــــــــ ــجن ال �صـــــــــــ ــي الســـــــــــ ــیاله فـــــــــــ ــوفي، وزمـــــــــــ ــبة للصـــــــــــ �النســـــــــــ

الســــــــــجان ال �فهــــــــــم ولكنــــــــــه �طلــــــــــب منــــــــــه الصــــــــــفح والمغفــــــــــرة والــــــــــدعاء لــــــــــه فــــــــــي 
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ــة جد ــا رؤ�ـــــــــ ــذلك الســـــــــــجینان تكـــــــــــون لهمـــــــــ ــا صـــــــــــالته، �ـــــــــ ــقط رؤ�تهمـــــــــ ــدة وتســـــــــ یـــــــــ

ــجان  ــد أن ینصـــــــــــرف الســـــــــ ــتهم �عـــــــــ ــین ثالثـــــــــ ــر بـــــــــ ــوار آخـــــــــ ــون حـــــــــ ــى، و�كـــــــــ األولـــــــــ

ــیر الحــــــــدث �طیئــــــــا و�وضــــــــح الصــــــــوفي  ــرف �ــــــــل مــــــــنهم علــــــــى اآلخــــــــر و�ســــــ یتعــــــ

ــن  ــه مـــــ ــع علیـــــ ــم وقـــــ ــن ظلـــــ ــه مـــــ ــاة حیاتـــــ ــر مأســـــ ــاس و�قـــــــص اآلخـــــ ــا النـــــ ــة دنیـــــ حقیقـــــ

 الناس أدى إلى موت األم لینقل إلى الحالج واقع مؤلم

ــید اله ائــــــــــل مــــــــــن ظلــــــــــم ومهانــــــــــة، "إن المســــــــــرح �جــــــــــب أن �ضــــــــــاف إلــــــــــى الرصــــــــ

 وهذا ما قصده الشاعر. )47(�عید صیاغة الواقع من جدید "

و�نتقــــــــــل الشــــــــــاعر إلــــــــــى صــــــــــورة فنیــــــــــة أخــــــــــرى فــــــــــي تسلســــــــــل األحــــــــــداث، 

داخــــــــــل الســــــــــجن مــــــــــن خـــــــــــالل حــــــــــوار الســــــــــجین الثـــــــــــاني قصــــــــــة مأســــــــــاته منـــــــــــذ 

الصـــــــــغر واألهـــــــــوال التـــــــــي عا�شـــــــــها مـــــــــع األم نتیجـــــــــة ظلـــــــــم فـــــــــادح مـــــــــن مســـــــــئول 

األم تــــــــــــودع دنیــــــــــــا النــــــــــــاس متــــــــــــأثرة �مــــــــــــرض ملعــــــــــــون �ســــــــــــمى "الفقــــــــــــر"  جعــــــــــــل

ــل م ــأله "هـــــــــــــــ ــى أن الحـــــــــــــــــالج �ســـــــــــــــ ــوع، حتـــــــــــــــ ــیس الجـــــــــــــــ ــوع"،ولـــــــــــــــ  اتـــــــــــــــــت جـــــــــــــــ

 فیرد اآلخر :

 أمي ما ماتت جوعا .. أمي عاشت جوعانة السجین الثاني :

 ولذا مرضت صبحا .. عجزت ظهرا .. ماتت   

 قبل اللیل  

 فلیرحمها هللا  الحالج : 
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 )48(بل فلیلعن من قتلوها  السجین الثاني : 

ــذین  ــجناء الـــــــ ــد الســـــــ ــان أحـــــــ ــى لســـــــ ــاة علـــــــ ــور مأســـــــ ــا �صـــــــ ــاعر هنـــــــ إن الشـــــــ

وصـــــــــلوا إلـــــــــى تلـــــــــك المنزلـــــــــة نتیجـــــــــة ظلـــــــــم أصـــــــــاب أقـــــــــرب النـــــــــاس إلیـــــــــه، وقـــــــــد 

ضـــــــــــمن تلـــــــــــك الصـــــــــــورة معـــــــــــان �انـــــــــــت �مثا�ـــــــــــة ضـــــــــــغوط متعرجـــــــــــة ومتشـــــــــــا�كة 

ــة الشــــــــعر�ة �ـمـــــــ  ــيء، واللغــــــ ــل إلــــــــى ال شــــــ ــة تصــــــ ــا فــــــــي النها�ــــــ ــه ولكنهــــــ ــر �ــــــ ا تزخــــــ

ــة  ــا ومتناقضــــــــ ــاو�ة أحیانــــــــ ــیالت متســــــــ ــن تفعــــــــ ــة مــــــــ ــة نا�عــــــــ ــیقى إ�قاعیــــــــ ــن موســــــــ مــــــــ

أحیانــــــــــا أخــــــــــرى تملــــــــــك اإل�حــــــــــار فــــــــــي خبا�ــــــــــا الــــــــــنفس اإلنســــــــــانیة فــــــــــي محاولــــــــــة 

االكتشــــــــــــاف عوالمهـــــــــــــا، وقـــــــــــــد وضـــــــــــــح ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــالل مفـــــــــــــردات ودالالت 

 المعنى المتجسد في إقرار السجین عن �یفیة موت األم، وقد صور
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ــاعر  ــد الشـــــــ ــل الفعـــــــــل المتولـــــــ ــد وجعـــــــ ــي یـــــــــوم واحـــــــ ــا فـــــــ ــة وأوجزهـــــــ ــات النها�ـــــــ لحظـــــــ

 من جوع �سبقه فقر متحرك في تصاعد إلى نها�ة مأسو�ة.

ــا �ســـــــــــــأل الســـــــــــــجین عـــــــــــــن ســـــــــــــبب مـــــــــــــوت األم وهـــــــــــــل  فـــــــــــــالحالج حینمـــــــــــ

ــا جـــــــــرى  ــو مـــــــ ــو أداة المـــــــــوت "ماتـــــــــت جوعانـــــــــة" وهـــــــ ــو الســـــــــالح أو هـــــــ الجـــــــــوع هـــــــ

ــاعر  ــن الشــــــ ــوع"، ولكــــــ ــوت الجــــــ ــبب المــــــ ــائد "ســــــ ــرف الســــــ ــه العــــــ ــك علیــــــ �فلســــــــف تلــــــ

القضـــــــــــیة و�وضــــــــــــحها فـــــــــــي قولــــــــــــه "إنهـــــــــــا لــــــــــــم تمـــــــــــت جوعانــــــــــــة بـــــــــــل عاشــــــــــــت 

جوعانـــــــــة"، والجـــــــــوع هـــــــــو الـــــــــداء ومـــــــــع الفقـــــــــر ال �كـــــــــون للـــــــــدواء معنـــــــــي ألنـــــــــه ال 

دواء أصـــــــــــال ثـــــــــــم مراحـــــــــــل تطـــــــــــور الفعـــــــــــل والحـــــــــــدث، المـــــــــــرض أوال، ثـــــــــــم یلیـــــــــــه 

العجـــــــــــز الـــــــــــذي �شـــــــــــل الحر�ـــــــــــة ثـــــــــــم المـــــــــــوت وهـــــــــــو فعـــــــــــل النها�ـــــــــــة، والصـــــــــــورة 

م واالبــــــــــــن والحــــــــــــالج یتخــــــــــــذان مــــــــــــن الصــــــــــــورة زاو�ــــــــــــة �مراحلهــــــــــــا الــــــــــــثالث لــــــــــــأل

ــدودة و�قیـــــــــة المســـــــــاحة مقســـــــــمة لـــــــــثالث مســـــــــاحات متســـــــــاو�ة فـــــــــي المكـــــــــان  محـــــــ

ــثالث  ــة لـــــــــ ــاحات زمنیـــــــــ ــالث مســـــــــ ــل، ثـــــــــ ــم اللیـــــــــ ــر ثـــــــــ ــبح، الظهـــــــــ ــان، الصـــــــــ والزمـــــــــ

أفعـــــــــال تتحقـــــــــق �ـــــــــل فـــــــــي زمـــــــــن مســـــــــتقل، و�ـــــــــأن الشـــــــــاعر �صـــــــــور نها�ـــــــــة األم 

الصـــــــورة تلعـــــــب فیهـــــــا فـــــــي مراحـــــــل معانـــــــاة متداخلـــــــة، ولغـــــــة الشـــــــاعر فـــــــي تلـــــــك 

 .ظالل الدالالت دورا �بیراً 

ــین الحـــــــــالج والســـــــــجین لكـــــــــي  ــه بـــــــ ــد حواراتـــــــ ــاعر فـــــــــي رصـــــــ و�ســـــــــتمر الشـــــــ

ــي  ــجین األول فـــــــــ ــار�هما الســـــــــ ــاس و�شـــــــــ ــى النـــــــــ ــم علـــــــــ ــع الظلـــــــــ ــدى وقـــــــــ ــین مـــــــــ یتبـــــــــ

مناقشــــــــة تلــــــــك القضــــــــیة، حیــــــــث �میــــــــل الحــــــــالج إلــــــــي ســــــــالح الكلمــــــــة فــــــــي حــــــــین 
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فیكـــــــــــون نـــــــــــدار یؤ�ـــــــــــد الســـــــــــجینین ســـــــــــالح القســـــــــــوة و�كـــــــــــون لكـــــــــــل مـــــــــــنهم رأ�ـــــــــــه 

الحــــــــــــالج "هــــــــــــل أرفــــــــــــع ســــــــــــیفي .. أم أرفــــــــــــع صــــــــــــوتي .. الســــــــــــیف أم الكلمــــــــــــة"، 

 .)49(فالصراع في مأساة الحالج �أخذ طا�عة فكر�ا محضا 

 

 

و�ســــــــــتمر الحــــــــــدث داخــــــــــل الســــــــــجن و�تطــــــــــور بهــــــــــروب الســــــــــجین الثــــــــــاني �عــــــــــد 

ــة  ــاح الظلمـــــــ ــه �فـــــــ ــى �مكنـــــــ ــرب حتـــــــ ــي یهـــــــ ــالج لكـــــــ ــى الحـــــــ ــر علـــــــ ــاعرض األمـــــــ مـــــــ

ــرا  مــــــــن خــــــــارج أســــــــوار الســــــــجن ولكــــــــن الصــــــــوفي یــــــــرفض و�فضــــــــل البقــــــــاء منتظــــــ

ــه  ــذي یلومـــــــــ ــجین األول الـــــــــ ــین الســـــــــ ــه و�ـــــــــ ــوار بینـــــــــ ــون الحـــــــــ ــم �كـــــــــ ــه، ثـــــــــ محاكمتـــــــــ

 لضیاع الفرصة، ثم إعالن موعد المحاكمة :

 اكمك قضاة الدولة .. فلتمض أماميالیوم �ح   كبیر الشرطة :

 )50(هذا أحلى ما أعطاني ر�ي .. هللا اختار   الحالج : 

بهــــــــــــذا الحــــــــــــوار ینهــــــــــــي الشــــــــــــاعر المنظــــــــــــر األول مــــــــــــن الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني 

ــة  ــت للحــــــــــــــالج الرؤ�ــــــــــــ ــد تحققــــــــــــ ــجن وقــــــــــــ ــل الســــــــــــ ــه داخــــــــــــ ــذي دارت أحداثــــــــــــ والــــــــــــ

اإل�مانیـــــــــة �اســــــــــتمرار الصــــــــــلة بینـــــــــه و�ــــــــــین الــــــــــذات اإللهیـــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل قهــــــــــر 

ثـــــــــــم صـــــــــــراعا ظـــــــــــالم الســـــــــــجن لتتجلـــــــــــى القـــــــــــدرة علـــــــــــى تبیـــــــــــان مـــــــــــن �الـــــــــــداخل، 

األحـــــــــداث الماضـــــــــي الـــــــــذي تولـــــــــد عنـــــــــه تغییـــــــــر فـــــــــي ســـــــــلوك نفـــــــــر مـــــــــن النـــــــــاس 
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أدى لـــــــــــدخول الســـــــــــجن �ســـــــــــبب الظلـــــــــــم الجـــــــــــاثم فـــــــــــوق رؤوس المعـــــــــــدومین، ثـــــــــــم 

 االختیار بین والقوة والكلمة ولكل منهجه.

ــا ـقـــــــ  و�ذا �ــــــــان ســــــــجیناً  د هــــــــرب وفكــــــــر اآلخــــــــر فــــــــي نفــــــــس المســــــــلك، فهمــــــ

رى أن الكلمــــــــــة ســــــــــالحا قــــــــــد ارتضــــــــــیا طر�ــــــــــق القــــــــــوة مــــــــــنهج، أمــــــــــا الحــــــــــالج فـیـــــــــ 

ــدلیل خــــــــــوف  ــیف والــــــــ ــوق الســــــــ ــا �مكــــــــــن أن تفــــــــ ــدهر وقوتهــــــــ ــي الــــــــ ــا �قــــــــ أ�قــــــــــى مــــــــ

الحـــــــاكم مـــــــن �لماتـــــــه التـــــــي بـــــــدأت ترســـــــخ فـــــــي نفـــــــوس النـــــــاس �ـــــــي تكشـــــــف لهـــــــم 

ــم  ــه، ثــــــ ــة أولــــــــى لصــــــــدی �لماتــــــ ــو الســــــــجن �مرحلــــــ ــا هــــــ الحــــــــق مــــــــن الباطــــــــل، وهــــــ

 مثوله لمحاكمة ال یدري إلى أین ستذهب �ه.
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ــي  ــورة فـــــــــ ــون الصـــــــــ ــا وتكـــــــــ ــق علیهـــــــــ ــد أطلـــــــــ ــاني وقـــــــــ ــر الثـــــــــ ــة المنظـــــــــ بدا�ـــــــــ

ــم  ــة یرســـــــ ــاة الدولـــــــ ــة وقضـــــــ ــة المحكمـــــــ ــان قاعـــــــ ــث المكـــــــ ــة" حیـــــــ ــاعر "المحاكمـــــــ الشـــــــ

ــادي"  ــر الحمــــــ ــو عمــــــ ــاألول "أبــــــ ــة، فــــــ ــدق الهیئــــــ ــق �صــــــ ــورة تنطــــــ ــاعر صــــــ ــم الشــــــ لهــــــ

ــم "ابـــــــــن  ــادي الصـــــــــوت، ثـــــــ ــلیمان" قصـــــــــیر هـــــــ ــاني "ابـــــــــن ســـــــ ــق و�ـــــــــدین، والثـــــــ أنیـــــــ

ــافة إلــــــــى ــالثهم وهــــــــو نحیــــــــل حســــــــن الســــــــمة، �اإلضــــــ الحاجــــــــب، تكــــــــو�ن  ســــــــر�ج ثــــــ

ــو�ر مبنــــــــي علــــــــى دراســــــــة فــــــــي علــــــــم الوراثــــــــة واإلنســــــــان والواقــــــــع المعــــــــاش  وتصــــــ

حینمــــــــــــا جعــــــــــــل األول رمــــــــــــزا للوصــــــــــــولي الــــــــــــذي �ســــــــــــتغل علمــــــــــــه مقابــــــــــــل نفــــــــــــع 

مـــــــــــادي انعكـــــــــــس صـــــــــــداه علـــــــــــى ظـــــــــــاهره الوصـــــــــــفي مـــــــــــن حیـــــــــــث األناقـــــــــــة فـــــــــــي 

ــومین،  ــاس مظلــــــ ــوات أنــــــ ــزون أقــــــ ــن مخــــــ ــة عــــــ ــة الناتجــــــ ــم البدانــــــ ــبس ثــــــ ــة الملــــــ نوعیــــــ

ــر ــاني المكــــــ ــرق  والثــــــ ــل ال فــــــ ــق أو الباطــــــ ــع الحــــــ ــواء مــــــ ــه ســــــ ــان لــــــ ــدهاء مالزمــــــ والــــــ

ــن  ــل لمـــــــ ــة تصـــــــ ــي إطـــــــــالق موافقـــــــ ــت فـــــــ ــوت الخافـــــــ ــده الصـــــــ ــاعده و�ؤ�ـــــــ ــه �ســـــــ لد�ـــــــ

یر�ــــــــــــد أن �ســــــــــــمعها، أمــــــــــــا الثالــــــــــــث فــــــــــــالمظهر �عكــــــــــــس الجــــــــــــوهر مــــــــــــن حیــــــــــــث 

الصـــــــوت العـــــــالي المتولـــــــد مـــــــن صـــــــوت الحـــــــق ثـــــــم نحافتـــــــه التـــــــي تـــــــدل علـــــــى مـــــــا 

ــاة الثالثــــــــــــــة بداخلــــــــــــــه، والصــــــــــــــورة معناهــــــــــــــا واضــــــــــــــح و�ؤ�ــــــــــــــد حــــــــــــــوا رات القضــــــــــــ

ــي  ــائي فـــــ ــالقرار النهـــــ ــاكم فـــــ ــل الحـــــ ــن قبـــــ ــین مـــــ ــر" المعـــــ ــو عمـــــ ــرهم "أبـــــ ــهم �بیـــــ یترأســـــ

ــا الثــــــــاني فهــــــــو یــــــــرى الحــــــــق ومــــــــع ذلــــــــك  یــــــــده و�ن خالفــــــــه القاضــــــــي الثالــــــــث، أمــــــ

ــر�ج  ــراه القاضـــــــــي األول وابـــــــــن ســـــــ ــا یـــــــ ــه لكـــــــــي ال یـــــــــرى ســـــــــوى مـــــــ �غمـــــــــض عینیـــــــ

 یتمسك �الرأي الواضح. :
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ــــ  ــة صـــــــ ــهد المحاكمـــــــــ ــي مشـــــــــ ــاعر �عـــــــــــرض فـــــــــ ــا والشـــــــــ ــطر فیهـــــــــ ــاة أنشـــــــــ ورة لمأســـــــــ

ــو  ــلطة، فهـــــــ ــل الســـــــ ــن قبـــــــ ــوث مـــــــ ــي المبعـــــــ ــطة القاضـــــــ ــى أشـــــــــالء بواســـــــ ــدل إلـــــــ العـــــــ

یبـــــــــدأ �إدانــــــــــة الحــــــــــالج قبــــــــــل أن �مثــــــــــل أمامــــــــــه أو �ســــــــــمع �لمــــــــــة منــــــــــه، حینمــــــــــا 

ــى اآلن ؟"،  ــد حتـــــــــ ــل المفســـــــــ ــأتوا �الرجـــــــــ ــم �ـــــــــ ــا لـــــــــ ــب "لمـــــــــ ــه للحاجـــــــــ ــه �المـــــــــ یوجـــــــــ

 هكذا �ان الحكم من الكلمة من قاض �عرف �یف یوظف

ــال ح ولــــــــي الــــــــنعم، فــــــــي المقابــــــــل �عتــــــــرض ابــــــــن ســــــــر�ج علــــــــى ظلــــــــم كلماتــــــــه لصــــــ

ــو  ــل نحـــــ ــف مائـــــ ــي موقـــــ ــاني فـــــ ــون الثـــــ ــدل، و�كـــــ ــاعته العـــــ ــاض �ضـــــ ــن قـــــ ــل مـــــ الرجـــــ

ــات  ــاعد الكلمـــــــ ــراع صـــــــ ــل صـــــــ ــه، و�ظـــــــ ــدر عنـــــــ ــا �صـــــــ ــل مـــــــ ــي �ـــــــ ــه فـــــــ األول یوافقـــــــ

األول والثالــــــــــث �عیــــــــــدا عــــــــــن القاضــــــــــي الثــــــــــاني ســــــــــوى موافقــــــــــة الــــــــــرأي الصــــــــــادر 

تــــــــى �مثــــــــل الحــــــــالج لیكــــــــون مــــــــن أبــــــــي عمــــــــر رجــــــــل الدولــــــــة، وتظــــــــل الصــــــــورة ح 

موضـــــــع ســــــــؤال مــــــــن أبــــــــو عمــــــــر وابــــــــن ســــــــر�ج، األول �كیــــــــل لــــــــه الــــــــتهم واآلخــــــــر 

ــین  ــة بــــــ ــون جولــــــ ــه لتكــــــ ــًا لــــــ ــالج مخرجــــــ ــات الحــــــ ــین �لمــــــ ــن بــــــ ــد مــــــ ــاول أن �جــــــ �حــــــ

 اثنین والحالج هو العامل المشترك بینهما سواء �اإلدانة أو البراءة.

 سد ؟هل جاءوا �الرجل المف  أبو عمر :

 صوت خفیض" أأ�اعمر .. قل لي ..توفي  ابن سر�ج : 

 ي وصفكناشدت ضمیرك أفال �عن

 النظر لحالج .. �المفسد وعدو هللا قبلل
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 في مسألته .. أن قد صدر الحكم وال

 ؟جدوى عندئذ أن �عقد مجلسنا 

 )51( هل تسخر �ا ابن سر�ج أبو عمر : 

وهـــــــــــذه صـــــــــــورة لمحاكمـــــــــــة الصـــــــــــوفي القضـــــــــــاة �حمـــــــــــل أحـــــــــــدهما داخلـــــــــــه 

واآلخــــــــر �مثـــــــــل جانـــــــــب الحــــــــق أو الخیـــــــــر المبنــــــــي علـــــــــى المنطـــــــــق شــــــــر مطلـــــــــق 

ــین أمـــــــــام  ــون األحـــــــــداث اثنـــــــ ــده لكـــــــــي تكـــــــ ــند لـــــــــألول یؤ�ـــــــ ــث فهـــــــــو ســـــــ ــا الثالـــــــ أمـــــــ

صـــــــــــوت واحـــــــــــد لتكـــــــــــون النصـــــــــــرة لألكثـــــــــــر، والشـــــــــــاعر یبنـــــــــــي تكـــــــــــو�ن الصـــــــــــورة 

�خطــــــــوط واضــــــــحة مــــــــن �لمــــــــات شــــــــعر�ة، فحــــــــین �كــــــــون صــــــــوت القاضــــــــي أبــــــــو 

 المفسد" �كون عمر جهورة في نطق الكلمات ووصف الحالج "� 
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صــــــــــــــوت ابــــــــــــــن ســــــــــــــر�ج خفــــــــــــــیض لكــــــــــــــي ال �فضــــــــــــــحه �كلماتــــــــــــــه إذا تعالــــــــــــــت، 

 والصورة على هذا الشكل تكون قد وضحت

و�ذا �ـــــــــان الشــــــــــاعر قـــــــــد وضــــــــــع الرمـــــــــز مــــــــــن خـــــــــالل رســــــــــم شخصــــــــــیات 

القضـــــــــاة الثالثـــــــــة، فـــــــــإن الصـــــــــورة تنطـــــــــق �ـــــــــالواقع، فیؤ�ـــــــــد الرمـــــــــز داخـــــــــل القـــــــــیم 

 لید�ــــــــــــــة المتعــــــــــــــارفتعبیــــــــــــــري للنســــــــــــــب التقالتشــــــــــــــكیلیة الفنیــــــــــــــة فــــــــــــــي انحــــــــــــــراف 

ــا  ــن  )52(علیهـــــــ ــر�ح مـــــــ ــح صـــــــ ــام واضـــــــ ــة، اتهـــــــ ــتم المحاكمـــــــ ــز تـــــــ ــذا الرمـــــــ ــن هـــــــ ومـــــــ

ــلیمان ودفــــــــاع مســــــــتمیت مــــــــن القاضــــــــي ابــــــــن ســــــــر�ج  أبــــــــو عمــــــــر یؤ�ــــــــده ابــــــــن ســــــ

فـــــــي حــــــــق الحـــــــالج وهــــــــو العـــــــدل، و�ــــــــالرغم مـــــــن اســــــــتمرارهما فـــــــي غــــــــرس الــــــــتهم 

ــه  ــی علیــــــــ ــك المجلــــــــــس موصــــــــ ــة وذلــــــــ ــك الجلســــــــ ــى تلــــــــ ــراراهما علــــــــ للحــــــــــالج و�صــــــــ

ــوص" إال أ ــزان"مخصـــــــــــــــــ ــد میـــــــــــــــــ ــي �عیـــــــــــــــــ ــرض لكـــــــــــــــــ ــر�ج �عتـــــــــــــــــ ــن ســـــــــــــــــ  ن ابـــــــــــــــــ

 جح �فة میزان الظلم :العدل إلى وضعه قبل أن تر 

 هل خصوا هذا المجلس �الظلم ابن سر�ج :  

 قل لي في لفظ واضح

 هل نحن قضاة �اسم هللا

 )53(أم �اسم السلطان 

یوضـــــــــح الشـــــــــاعر فـــــــــي هـــــــــذه الصـــــــــورة شـــــــــكال غیـــــــــر ثابـــــــــت الشخصـــــــــیات 

ثــــــــالث تجمعهــــــــم صــــــــفة واحــــــــدة "قــــــــاض" و�ختلفــــــــون فــــــــي تحدیــــــــد معنــــــــى العــــــــدل، 
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ــان  أحــــــــدهم یتــــــــزعم مجلســــــــهم و�میــــــــل إلــــــــى جانــــــــب نصــــــــرة الحــــــــاكم حتــــــــى لــــــــو �ــــــ

ــى  ــول علـــــ ــه القـــــ ــر یوافقـــــ ــوم واآلخـــــ ــى المظلـــــ ــة علـــــ ــق التهمـــــ ــك لصـــــ ــق ذلـــــ ــي تحقیـــــ فـــــ

مـــــــــا األخیـــــــــر فـــــــــال �خشـــــــــى مضـــــــــض خوفـــــــــا علـــــــــى المنصـــــــــب مـــــــــن الضـــــــــیاع، أ

 في الحق لومة الئم و�قولها
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واضــــــــــحة فــــــــــي تســــــــــاؤل اســــــــــتنكاري عــــــــــن موقــــــــــف هــــــــــذا المجلــــــــــس و�اســــــــــم مــــــــــن 

 �حكم ؟

ــراع  ــتمرار صـــــــــــ ــي اســـــــــــ ــورة یبغـــــــــــ ــذه الصـــــــــــ ــم هـــــــــــ ــا یرســـــــــــ ــاعر حینمـــــــــــ والشـــــــــــ

�الكلمـــــــــات قبـــــــــل نـــــــــزول الصـــــــــاعقة علـــــــــى الحـــــــــالج وابـــــــــن ســـــــــر�ج مصـــــــــر علـــــــــى 

نفســــــــــه وفــــــــــي رفــــــــــض إدانــــــــــة الرجــــــــــل دون إعطائــــــــــه فرصــــــــــة لكــــــــــي یــــــــــدافع عــــــــــن 

 ذلك ظلم واضح.

ــی  ــى شــــــــــيء حتــــــــ ــل إلــــــــ ــة دون أن �صــــــــ ــي المناقشــــــــ ــتمر المجلــــــــــس فــــــــ و�ســــــــ

�صـــــــــــر ابـــــــــــن ســـــــــــر�ج علـــــــــــى إعطـــــــــــاء الكلمـــــــــــة للحـــــــــــالج، و�وافـــــــــــق أبـــــــــــو عمـــــــــــر 

ــید أبـــــــــو  ــى یتصـــــــ ــالق حتـــــــ ــه �الخـــــــ ــي وصـــــــــف عالقتـــــــ ــرا فـــــــ ــوفي �ثیـــــــ ــتكلم الصـــــــ و�ـــــــ

عمـــــــر مــــــــن بــــــــین الكلمـــــــات معنــــــــی پرمــــــــي الحــــــــالج �ـــــــه �ــــــــالكفر، و�عتــــــــرض ابــــــــن 

 ما بین المخلوق والخالق ال شأن للمجلس �ه. سر�ج مرة أخرى ألن

ــر والحــــــــــالج علــــــــــه  ــین القاضــــــــــي أبــــــــــو عمــــــــ ــل صــــــــــراع الكلمــــــــــات بــــــــ و�ظــــــــ

ــه  ــر�ج لـــــــ ــن ســـــــ ــته، وابـــــــ ــطاد فر�ســـــــ ــه �صـــــــ ــذي �ـــــــ ــم الـــــــ ــا الطعـــــــ ــة فیهـــــــ ــه �كلمـــــــ یهد�ـــــــ

�المرصـــــــــاد �قظـــــــــا فـــــــــي وصـــــــــف الحـــــــــق، �فـــــــــوت الفرصـــــــــة تلـــــــــي األخـــــــــرى حتـــــــــى 

ــه ولكــــــــــن  ــازل عــــــــــن حقــــــــ ــرهم أن الســــــــــلطان یتنــــــــ ــول الحــــــــــاكم �خبــــــــ ــل رســــــــ ال �صــــــــ

 �مكن أن یترك حق هللا �ضیع.
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و�حـــــــــاول ابـــــــــو عمـــــــــر جاهـــــــــدا إ�قـــــــــاع الصـــــــــوفي فـــــــــي موقـــــــــف یـــــــــتهم فیـــــــــه 

 �الكفر و�لجأ الشاعر مرة أخرى إلى صورة توضح ذلك :

 "للحالج" هل تؤمن �اهلل  ج :ابن سر� 

 هو خالقنا و�لیه نعود الحالج :  

 )54(هذا �كفي لكي یثبت إ�مانه  ابن سر�ج :  
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التـــــــــي تشـــــــــكل مالمـــــــــح الصـــــــــورة وأ�عادهـــــــــا، حـــــــــوار الكلمـــــــــة وحـــــــــدها هـــــــــي 

ــر  ــاة للبشــــــ ــم والعــــــــدل دون مراعــــــ ــه عــــــــن معنــــــــى الظلــــــ طو�ــــــــل للحــــــــالج �كشــــــــف فیــــــ

ــین  ــن بــــــ ــة مــــــ ــر الكلمــــــ ــر ینتظــــــ ــو عمــــــ ــي أبــــــ ــلطان، والقاضــــــ ــان الســــــ ــو �ــــــ ــى ولــــــ حتــــــ

الكلمــــــــــات الكثیــــــــــرة والتــــــــــي تحمــــــــــل الشــــــــــك والیقــــــــــین فیتجاهــــــــــل واحــــــــــدة و�تمســــــــــك 

ــك فا ــع ذلــــــــ ــة، ومــــــــ ــون التهمــــــــ ــا تكــــــــ ــي منهــــــــ ــاألخرى التــــــــ ــر�ج �ــــــــ ــن ســــــــ ــي ابــــــــ لقاضــــــــ

ــو  ــعاف إرادة الحــــــــــالج فهــــــــ ــدا إضــــــــ ــر جاهــــــــ ــو عمــــــــ ــاول أبــــــــ ــاند الحــــــــــالج و�حــــــــ �ســــــــ

ــالج إلـــــــــى نهایتـــــــــه، و�كســـــــــون  ــا �كفـــــــــي الســـــــــتدراج الحـــــــ ــك مـــــــــن الـــــــــدهاء مـــــــ �متلـــــــ

ــو  ــي أبـــــ ــب القاضـــــ ــین مخالـــــ ــن بـــــ ــوفي مـــــ ــال الصـــــ ــة انتشـــــ ــر�ج �مثا�ـــــ ــن ســـــ ــؤال ابـــــ ســـــ

 عمر.

إال أن أ�ــــــــــا عمــــــــــر ال �عــــــــــرف الیــــــــــأس فیحــــــــــاور و�نــــــــــاور و�رمــــــــــي �أســــــــــئلة 

ــوف ال  ــاور األجــــــــ ــذا التحــــــــ ــرفض هــــــــ ــر�ج یــــــــ ــن ســــــــ ــل ابــــــــ ــا �جعــــــــ ــا ممــــــــ ــى لهــــــــ معنــــــــ

 و�هدد بترك الجلسة.

 أبو عمر: سنمضي �ا ابن سر�ج

 بن سر�ج : فأنا استعفي من مجلسكما

 )55(أبو عمر : هذا لك �ا ابن سر�ج 

ــك  ــو ذلـــــــــ ــم یتلـــــــــ ــة للحـــــــــــالج، ثـــــــــ ــاء التهمـــــــــ ــر �إلقـــــــــ ــو عمـــــــــ ــن أبـــــــــ ــد تمكـــــــــ لقـــــــــ

ــي خ  ــاحة التــــــــ ــن الســــــــ ــر�ج عــــــــ ــن ســــــــ ــاد ابــــــــ ــي إ�عــــــــ ــه فــــــــ ــده، بنجاحــــــــ ــه وحــــــــ ــت لــــــــ لــــــــ
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ــه،  ــم زمیلــــــــ ــى حكــــــــ ــة علــــــــ ــه ســــــــــوى الموافقــــــــ ــیس لد�ــــــــ ــلیمان لــــــــ ــن ســــــــ فالقاضــــــــــي ابــــــــ

ــى  ــل إلـــــــ ــا �صـــــــ ــدهاء أ�ضـــــــ ــالج، و�الـــــــ ــي الحـــــــ ــاق علـــــــ ــر الخنـــــــ ــو عمـــــــ ــیق أبـــــــ و�ضـــــــ

 هادة مر�د�ـــــــــــه وزمـــــــــــالءه فـــــــــــي الصـــــــــــوفیة.إثبـــــــــــات التهمـــــــــــة علـــــــــــى الحـــــــــــالج �ـشــــــــــ 

نها�ـــــــــــة الصـــــــــــراع �عـــــــــــد مغـــــــــــادرة القاضـــــــــــي ابـــــــــــن  إن الصـــــــــــورة الســـــــــــا�قة توضـــــــــــح

 ة بواسطة الشبلي زمیله المقربسر�ج و�لقاء التهم

�ســـــــــؤاله "هـــــــــل تـــــــــزعم مثلـــــــــه .. أن هللا تجلـــــــــى لـــــــــك" فهـــــــــذه بدا�ـــــــــة وضـــــــــع الحبـــــــــل 

حــــــــــول الرقبــــــــــة، و�ضــــــــــیق الخنــــــــــاق حــــــــــول الشــــــــــبلي حتــــــــــى ینتــــــــــزع منــــــــــه اعترافــــــــــا 

ــك  ــى ذلـــــــــ ــبلي علـــــــــ ــوفیة وال �عتـــــــــــرض الشـــــــــ ــات الصـــــــــ ــین الكلمـــــــــ ــن بـــــــــ ــمنیا مـــــــــ ضـــــــــ

ــام ال ــي أمـــــــــ ــوت القاضـــــــــ ــا صـــــــــ ــو بهـــــــــ ــات �علـــــــــ ــهادة إثبـــــــــ ــون شـــــــــ ــة فتكـــــــــ ــي عامـــــــــ �ـــــــــ

 �ستفتیهم في أمر الحالج.

 "�عد أن �خرج الشبلي" أبو عمر: 

 ما رأ�كم �ا أهل اإلسالم

 فیمن یتحدث أن هللا تجلى له

 كافر .. �افر  المجموعة : 

 �م تجزونه ؟  أبو عمر : 

 �قتل .. �قتل  المجموعة : 

 دمه في رقبتكم  أبو عمر : 
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 )56(دمه في رقبتنا   المجموعة : 

 للقاضي قد نضجت فیعلنها مدو�ة : الفرصةوتكون 

 �صلب في جذع الشجرة  أبو عمر : 

 الدولة لم تحكم

 بل نحن قضاة الدولة لم نحكم

 أنتم .. حكمتم .. فحكمتم

 )57(فامضوا قولوا للعامة 

ــالج  ــى الحــــــــــ ــم علــــــــــ ــة، حكــــــــــ ــالم للنها�ــــــــــ ــحة المعــــــــــ ــورة واضــــــــــ ــذه الصــــــــــ كانــــــــــــت هــــــــــ

القاضــــــــي أبــــــــو عمــــــــر �مثــــــــل �الصــــــــلب فــــــــي جــــــــذع الشــــــــجرة، أمــــــــا التكــــــــو�ن فهــــــــو 

 ر ، ثم العامةمساحة وابن سلیمان تاهت معالمه أمام جبروت أبوعم
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ــه،   ــن خاللــــــــــ ــم مــــــــــ ــدور الحكــــــــــ ــارزة لصــــــــــ ــرى �ــــــــــ ــاحة أخــــــــــ ــغل مســــــــــ الشــــــــــــعب �شــــــــــ

 والحالج بین المساحتین استسلم وارتضى النها�ة، فالكلمات �اقیة.

والصــــــــــورة تجســــــــــد �یــــــــــف تمكــــــــــن القاضــــــــــي مــــــــــن أن ینتــــــــــزع الحكــــــــــم مــــــــــن 

ــة، فهــــــــم وحــــــــدهم الــــــــذین نطقــــــــوا �ــــــــالحكم وهــــــــو المــــــــوت، و�ؤ�ــــــــد القاضــــــــي  العامــــــ

ــرأ الدولـــــــــة  ــذ الحكـــــــــم و�بـــــــ ــوا و�نفـــــــ ــي رقبـــــــــتهم و�وافقـــــــ ــأن دم الحـــــــــالج فـــــــ ــة �ـــــــ للعامـــــــ

 والقضاة من دم الصوفي.

ــف  ــن موقــــــــ ــل مــــــــ ــان ینتقــــــــ ــعري �ــــــــ ــواره الشــــــــ ــرده لحــــــــ ــي ســــــــ ــاعر فــــــــ إن الشــــــــ

ــیحیة  ــة توضـــــــــــ ــدت رؤ�ـــــــــــ ــور جســـــــــــ ــة صـــــــــــ ــالل مجموعـــــــــــ ــن خـــــــــــ ــر مـــــــــــ ــى آخـــــــــــ إلـــــــــــ

�انـــــــــــت �مثا�ـــــــــــة الخـــــــــــط واللـــــــــــون والمســـــــــــاحة والتكـــــــــــو�ن عنـــــــــــد  �الكلمـــــــــــات التـــــــــــي

 الفنان التشكیلي والمعنى قد حقق هذه المفردات.

إن الفنـــــــــــــان مـــــــــــــن أكثـــــــــــــر النـــــــــــــاس إحساســـــــــــــا �قضـــــــــــــا�ا مجتمعـــــــــــــه وهـــــــــــــو 

�عتبــــــــر نفســــــــه �حكــــــــم أنــــــــه �ملــــــــك أداة التعبیــــــــر مســــــــئوال إلــــــــى درجــــــــة �بیــــــــرة عــــــــن 

 )58( عرض قضا�ا هذا المجتمع
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 الفصل الثاني 

 مسرحیة لیلى والمجنون

ــام  ــاعر عــــــ ــا الشــــــ ــي حققهــــــ ــرحیة التــــــ ــذه المســــــ ــة  ۱۹۷۰هــــــ ــو لغــــــ ــعر هــــــ ــان الشــــــ و�ــــــ

 الحــــــــــوار، اســــــــــتلهم الموضــــــــــوع مــــــــــن التــــــــــراث "مســــــــــرحیة مجنــــــــــون لیلــــــــــي" األمیــــــــــر

أراد الكاتــــــــــــب أن یبــــــــــــرز  اً عصــــــــــــر�  اً الشــــــــــــعراء أحمــــــــــــد شــــــــــــوقي، والشــــــــــــكل مكاـنـــــــــــ 

هو�ــــــــــة شــــــــــعب أصــــــــــا�ه إحبــــــــــاط متولــــــــــد مــــــــــن هز�مــــــــــة شــــــــــاملة غیــــــــــرت معــــــــــاییر 

ــعر فـــــــي مفه ــم �كـــــــن الشـــــ ــه �حاصـــــــره، ولـــــ ــوة لیجـــــــد التیـــــ ــام مـــــــن غفـــــ ــة حـــــــین قـــــ ومـــــ

ــل  ــا فعـــــــ ــل مـــــــ ــة مثـــــــ ــذه الحالـــــــ ــجیل هـــــــ ــدوره تســـــــ ــة �مقـــــــ ــیة قائمـــــــ ــة سیاســـــــ ــل حقبـــــــ ظـــــــ

غیـــــــــره واألمثلـــــــــة متعـــــــــددة مســـــــــرحیة "بلـــــــــدي �ـــــــــا بلـــــــــدي" لرشـــــــــاد رشـــــــــدي، "الز�ـــــــــر 

ــاللجوء  ــا �ـــــــ ــجلت واقعـــــــ ــدة ســـــــ ــال خالـــــــ ــا أعمـــــــ ــا، �لهـــــــ ــرج وغیرهـــــــ ــد فـــــــ ــالم" أللفر�ـــــــ ســـــــ

ان �غیـــــــــره مـــــــــن �بـــــــــار ن فصـــــــــالح عبـــــــــد الصـــــــــبور ـ�ــــــــ ن تراثـــــــــي، إذإلـــــــــى مضـــــــــمو 

كتــــــــــاب عصــــــــــره، فاللقــــــــــاء بــــــــــین الفنــــــــــان وتیــــــــــار األفكــــــــــار فــــــــــي عصــــــــــره أصــــــــــبح 

ــق  ــان وتعمیــــــ ــر للفنــــــ ــیر العصــــــ ــولى تفســــــ ــي التــــــــي تتــــــ ــار هــــــ ــذه األفكــــــ ــة، وهــــــ جوهر�ــــــ

 .)59(فهمه لهذا العصر" 

والـــــــــــــنص األصـــــــــــــلي ألحمـــــــــــــد شـــــــــــــوقي �صـــــــــــــور عالقـــــــــــــة الحـــــــــــــب التـــــــــــــي 

نشـــــــــأت بـــــــــین قـــــــــیس ابـــــــــن الملـــــــــوح مـــــــــن بنـــــــــي عـــــــــامر وابنـــــــــة عمـــــــــه لیلـــــــــی بنـــــــــت 

ــدي، و�بــــــــین �یــــــــف شــــــــبب �الحبیبــــــــة بــــــــوحي مــــــــن الشــــــــیطان رغــــــــم معرفتــــــــه  المهــــــ

�العـــــــــادات القبلیـــــــــة التـــــــــي تحـــــــــرم علـــــــــى الفتـــــــــى أن یتـــــــــزوج �الفتـــــــــاة التـــــــــي �شـــــــــبب 
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ض قســـــــــیس �ـــــــــزوج رغـــــــــم الحـــــــــب بهـــــــــا، ثـــــــــم اضـــــــــطرار لیلـــــــــى ووالـــــــــدها إلـــــــــى رـفــــــــ 

ــل إلــــــــى آخــــــــره،  ــین القبائــــــ ــمعتها بــــــ ــا علــــــــى ســــــ ــا وذلــــــــك حفاظــــــ الــــــــذي یــــــــر�ط بینهمــــــ

حیــــــــــــث تتــــــــــــزوج لیلــــــــــــي مــــــــــــن ورد الــــــــــــذي �حــــــــــــافظ علــــــــــــى عــــــــــــذر�تها �اإلضــــــــــــافة 

 إلتاحة الفرصة للقائها �قیس ولكن الرفض �كون الرد
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ــة شــــــــر�دا، وتحــــــــزن  ــاء للــــــــزوج، و�مضــــــــي قســــــــیس حز�نــــــ المنطقــــــــي مــــــــن لیلــــــــى وفــــــ

ى �كـــــــون المـــــــوت نهایتهـــــــا ســـــــر�عا ثـــــــم یلحـــــــق بهـــــــا قـــــــیس عنـــــــدما لیلـــــــى علیـــــــه حـتــــــ 

 �علم �موتها لیسجل التار�خ قصة الحب الذي �خلدها.

لقــــــــــد أخــــــــــذ الشــــــــــاعر مــــــــــن التــــــــــراث االســــــــــم وغیــــــــــر الشــــــــــكل والمضــــــــــمون، 

ــة  ــاعر رؤ�ـــــ ــد الشـــــ ــه عنـــــ ــون لـــــ ــم �كـــــ ــى االســـــ ــول حتـــــ ــى" لیتحـــــ ــون لیلـــــ ــفیة "مجنـــــ فلســـــ

ة واحـــــــــــدة وهـــــــــــو لیلـــــــــــي والمجنـــــــــــون" العنــــــــــوان األول �شـــــــــــیر إلـــــــــــى شخصــــــــــی إلــــــــــى 

قــــــــــیس "المجنــــــــــون" والــــــــــذي �حــــــــــب لیلــــــــــى، أمــــــــــا العنــــــــــوان الثــــــــــاني للشــــــــــاعر فلــــــــــه 

ــا ــر" أمـــــــ ــد "مصـــــــ ــز لبلـــــــ ــم رمـــــــ ــذا اســـــــ ــى" وهـــــــ ــة "لیلـــــــ ــة مر�بـــــــ ــو  داللـــــــ ــون فهـــــــ المجنـــــــ

�ـــــــــــالمجنون الـــــــــــذي �غیـــــــــــب عقلـــــــــــه، ومـــــــــــن هـــــــــــذا  اً شـــــــــــعب فقـــــــــــد صـــــــــــوا�ه تماـمــــــــــ 

المنطلــــــــــــق یتصــــــــــــرف الشــــــــــــاعر فــــــــــــي بنــــــــــــاءه الــــــــــــدرامي حیــــــــــــث ال صــــــــــــحراء، وال 

كـــــــــــــان "مصـــــــــــــر" والزمـــــــــــــان لـــــــــــــم �كـــــــــــــن الماضـــــــــــــي ولكنـــــــــــــه أعـــــــــــــراب، ولكـــــــــــــن الم

ــا قبــــــــــل ثــــــــــورة یولیــــــــــو  ، )60(�مصــــــــــر ۱۹۰۲الحاضــــــــــر فــــــــــي القــــــــــرن العشــــــــــر�ن مــــــــ

واألشـــــــــــخاص مجموعـــــــــــة شـــــــــــباب تعمـــــــــــل فـــــــــــي جر�ـــــــــــدة والعالقـــــــــــة وطیـــــــــــدة بـــــــــــین 

 الصحافة وقتئذ والحالة االجتماعیة والسیاسیة.

أمــــــــــــــا األحــــــــــــــداث فهــــــــــــــي تتــــــــــــــوالى مــــــــــــــن خــــــــــــــالل مناقشــــــــــــــات تتخللهــــــــــــــا 

صــــــــــراعات فكر�ــــــــــة تصــــــــــل إلــــــــــى محاولــــــــــة شــــــــــغل الفــــــــــراغ والقیــــــــــام �عمــــــــــل �قتــــــــــل 

الملـــــــــــل وهـــــــــــو التمثیـــــــــــل المســـــــــــرحي، والـــــــــــنص "مجنـــــــــــون لیلـــــــــــی" و�أنـــــــــــه نظر�ـــــــــــة 
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برانـــــــــدللو وشكســــــــــبیر قـــــــــد فرضــــــــــت نفســـــــــها "المســــــــــرح داخـــــــــل المســــــــــرح" وســــــــــوف 

 الشعري. الحوار �كون التر�یز على الصور الفنیة من خالل
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ــل  ــول، شــــــــــمل الفصــــــــ ــة فصــــــــ ــن ثالثــــــــ ــا مــــــــ ــرحیته بنائیــــــــ ــاعر مســــــــ ــید الشــــــــ ــد شــــــــ لقــــــــ

ــة  ــان أر�عــــــــــــ ــا األخیــــــــــــــر فكــــــــــــ ــاني منظــــــــــــــر�ن، أمــــــــــــ ــاظر، والثــــــــــــ األول ثالثــــــــــــــة منــــــــــــ

 مناظر.

المنظـــــــــــــــر األول مـــــــــــــــن الفصـــــــــــــــل األول غرفـــــــــــــــة تحر�ـــــــــــــــر فـــــــــــــــي إحـــــــــــــــدى 

ــام  ــل عـــــــ ــاهرة قبـــــــ ــدر �القـــــــ ــي تصـــــــ ــغیرة والتـــــــ ــالت الصـــــــ ــا �عـــــــــض  ۱۹۵۲المجـــــــ بهـــــــ

ــد والمكاـتــــــــــــ  ــدرانها �عـــــــــــــض المقاعـــــــــــ ــى جـــــــــــ ــق علـــــــــــ ــات، علـــــــــــ ــدة اجتماعـــــــــــ ب، مائـــــــــــ

 الصور لقادة النضال ثم صورة "دون �یشوت".

لقـــــــــد �ــــــــــان الشــــــــــاعر مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذه الصــــــــــور فلســــــــــفة فكر�ــــــــــة وهــــــــــي 

ــادة  ــة، حیــــــــــث أن قــــــــ ــة الرؤ�ــــــــ ــي ازدواجیــــــــ ــة فــــــــ ــرحیة متحققــــــــ ــك المســــــــ ملخــــــــــص تلــــــــ

النضــــــــــال �مثلــــــــــون الســــــــــیف، القــــــــــوة اإل�جابیــــــــــة إلعــــــــــادة حــــــــــق مســــــــــلوب فــــــــــي أي 

الجانـــــــــــب اآلخـــــــــــر "دون �یشـــــــــــوت" وهـــــــــــو أ�ضـــــــــــا �حـــــــــــاول  مكـــــــــــان، ثـــــــــــم علـــــــــــى

جاهــــــــــدة علــــــــــى نصــــــــــرة الحــــــــــق و�تمنــــــــــى ذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل الكلمــــــــــة وطاحونــــــــــة 

ــة  ــال، والمعنــــــــــى، أن الســــــــــیف والكلمــــــــ الهــــــــــواء والتــــــــــي ال تحقــــــــــق أ�عــــــــــد مــــــــــن خیــــــــ

ــا ــادة الحــــــــــق أیهمــــــــ ــا ســــــــــوف نبینــــــــــه فــــــــــي تلــــــــــك  فــــــــــي إعــــــــ لــــــــــه الغلبــــــــــة، هــــــــــذا مــــــــ

فیهــــــــــا الشــــــــــاعر المســــــــــرحیة مــــــــــن خــــــــــالل �عــــــــــض الصــــــــــور الفنیــــــــــة التــــــــــي رســــــــــم 

 لوحات تسجل أكثر من موقف.

هـــــــــذا عـــــــــن المكـــــــــان، أمـــــــــا الزمـــــــــان فهـــــــــو بدا�ـــــــــة یـــــــــوم، واجتمـــــــــاع �عـــــــــض 

ــون  ــادة و�كـــــــــ ــبوعي �العـــــــــ ــاع األســـــــــ ــتاذ لالجتمـــــــــ ــار األســـــــــ ــي انتظـــــــــ ــحفیین فـــــــــ الصـــــــــ
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ــعید  ــیات ســـــــــنة ســـــــ ــت، والشخصـــــــ ــو شـــــــــاغل الوقـــــــ ــوار هـــــــ ــان  -الحـــــــ ز�ـــــــــاد  -حســـــــ

ــان  - ــافة إلــــــــــــــى األســــــــــــــتاذ، إذن فــــــــــــــالت  -لیلــــــــــــــی  -حنــــــــــــ كو�ن ســــــــــــــلوى" �اإلضــــــــــــ

ــم  ــتاذ، ولـــــــ ــطهم األســـــــ ــات یتوســـــــ ــر لفتیـــــــ ــال واآلخـــــــ ــدهما لرجـــــــ ــان أحـــــــ ــري مثلثـــــــ البشـــــــ

 عن متاعب المهنة وأسرارها حینما �كن الحوار �عیداً 

 

ــي القصـــــــــــر  ــة مادحـــــــــــة فـــــــــ ــدتهم وأخـــــــــــرى مناهضـــــــــ ــة بـــــــــــین جر�ـــــــــ ــرض مقارنـــــــــ تعـــــــــ

ورجاالتـــــــــه بینمـــــــــا هـــــــــم �عملـــــــــون علـــــــــى تجســـــــــید الواقـــــــــع حتـــــــــى لـــــــــو وصـــــــــل إلـــــــــى 

 هجوم وتجر�ح.

ــان  ــد �ـــــــ ــاداً لقـــــــ ــاعر أ�عـــــــ ــیات الشـــــــ ــافاً  الشخصـــــــ ــا أوصـــــــ ــق فیهـــــــ �انـــــــــت  حقـــــــ

ــداث،  ــیر األحـــــــ ــي ســـــــ ــة فـــــــ ــا دون غرا�ـــــــ ــل معهـــــــ ــن أن یتعامـــــــ ــي �مكـــــــ ــرور�ة لكـــــــ ضـــــــ

حیــــــــــــث أن الحبكــــــــــــة تتطــــــــــــور ماد�ــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــالل الشخصــــــــــــیة التــــــــــــي تتحــــــــــــدد 

خصائصـــــــــــها وأفعالهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــالل البنـــــــــــاء الـــــــــــدرامي و�ـــــــــــذلك تكـــــــــــون عالقـــــــــــة 

ــأثر م ــأثیر وتـــــــــ ــة تـــــــــ ــر العمـــــــــــل عالقـــــــــ ــل عناصـــــــــ ــیة �كـــــــــ ــى الشخصـــــــــ ــادلین حتـــــــــ تبـــــــــ

 ).61(النها�ة 

وعلـــــــــــى ذلـــــــــــك �انـــــــــــت المالمـــــــــــح الرئیســـــــــــیة الشخصـــــــــــیة "ســـــــــــعید" قـــــــــــرض 

الشـــــــــعر، و"حســـــــــان" الثور�ـــــــــة، أمـــــــــا "ز�ـــــــــاد" فهـــــــــو المجنـــــــــون، أمـــــــــا عـــــــــن الجـــــــــنس 

اآلخـــــــــــر فكـــــــــــان مســـــــــــماتها التعقـــــــــــل والشـــــــــــعر، ومـــــــــــن هـــــــــــذه التصـــــــــــنیفات �انـــــــــــت 

ــن  ــة، ومــــــــــــ ــه غرا�ــــــــــــ ــا دون وجــــــــــــ ــا وانطالقهــــــــــــ ــیات وتفاعلهــــــــــــ ــات الشخصــــــــــــ معطیــــــــــــ
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ــالل ثور  ــه �الج خـــــــــ ــون مقارنتـــــــــ ــان" تكـــــــــ ــة "حســـــــــ ــداد �ـــــــــ ــق أعـــــــــ ــن منطلـــــــــ ــدتین مـــــــــ ر�ـــــــــ

 التوز�ع :

 نحن نوزع �ضعة آالف  حسان :

 وصحیفتهم عشرات اآلالف

 أما اللعنة

 تجدون سحائبها �المؤمن إذفأنا أعرفهم �س

 البر�ة وشعارهم المعتاد �ستجدي

 أقرأنا والعنا

 

 )62(لكن ال أحد یلعنهم في علن أو سر 

هـــــــذه صــــــــورة أبرزهــــــــا الشــــــــاعر مــــــــن خـــــــالل حــــــــوار حســــــــان ذلــــــــك الشــــــــاب الثــــــــائر 

الـــــــذي یـــــــرى مـــــــن هـــــــذه المقارنـــــــة هز�مـــــــة حـــــــق ونصـــــــرة �اطـــــــل الكلمـــــــة مطبوعـــــــة 

ــراز  ــي إبــــــــ ــاو�ان فــــــــ ــا یتســــــــ ــك فكالهمــــــــ ــى ذلــــــــ ــیحة وعلــــــــ ــداء نصــــــــ ــك إال إســــــــ ال تملــــــــ

ــدد  ــد مـــــــــادي �حـــــــ ــذا الكـــــــــم فـــــــــي التوز�ـــــــــع والـــــــــذي �قابلـــــــــه عائـــــــ الخبـــــــــر والفـــــــــرق هـــــــ

ــم أن  ــاة، رغـــــــــ ــة حیـــــــــ ــد نوعیـــــــــ ــا تجـــــــــ ــراءات لكنهـــــــــ ــب هـــــــــ ــرى تكتـــــــــ ــحف األخـــــــــ الصـــــــــ

 رواجا في التوز�ع وصحیفتهم جادة �كلماتها الناقدة ولكنها أقل حظة.
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ــا  ــحف ومقارنتهـــــــــ ــل الصـــــــــ ــحفیة لكـــــــــ ــادة الصـــــــــ ــول المـــــــــ ــاش حـــــــــ ــدور نقـــــــــ و�ـــــــــ

ــاكم،  ــه الحــــــــ ــدح فیــــــــ ــتعرض موضــــــــــوعا �مــــــــ ــدهم أن �ســــــــ ــاول أحــــــــ �صــــــــــحیفتهم و�حــــــــ

ري وتعتــــــــــرض األخــــــــــرى �ــــــــــي ال تســــــــــمع مــــــــــا �غضــــــــــبها، و�بــــــــــدي حســــــــــان الثـــــــــــو 

ــل  ــالح ولكــــــــ ــه الســــــــ ــن ینقصــــــــ ــده، ولكــــــــ ــالقلم وحــــــــ ــون �ــــــــ ــل ال �كــــــــ ــأن الحــــــــ ــه �ــــــــ رأ�ــــــــ

ــات  ــه، وتفلـــــــــت الكلمـــــــ ــا �یانـــــــ ــة والشـــــــــعر فهمـــــــ ــعید عـــــــــن الكلمـــــــ وقتـــــــــه، و�ـــــــــدافع ســـــــ

ــد  ــاعر عبــــــــ ــان الشــــــــ ــة المقلــــــــــوب، و�ــــــــ ــع الدولــــــــ ــاقش وضــــــــ ــاد والكــــــــــل ینــــــــ مــــــــــن ز�ــــــــ

ــرة "إن  ــة مـــــــ ــة الهز�مـــــــ ــت مقدمـــــــ ــها �انـــــــ ــداث عا�شـــــــ ــالرمز ألحـــــــ ــیر �ـــــــ ــبور �شـــــــ الصـــــــ

یســــــــــیا بنــــــــــي علیهــــــــــا صــــــــــالح عبــــــــــد الصــــــــــبور أعمالــــــــــه الــــــــــزمن �ــــــــــان عنصــــــــــرا رئ 

 .)63(المسرحیة �لها"

 

ــوى  ــيء ســـــــ ــی شـــــــ ــل إلـــــــ ــت ال �صـــــــ ــدوء �اهـــــــ ــزمالء بهـــــــ ــوار الـــــــ ــى حـــــــ ــارك لیلـــــــ وتشـــــــ

إثبـــــــــات وجـــــــــود، فهـــــــــي رغـــــــــم تواجـــــــــدها إال أنهـــــــــا شـــــــــاردة الـــــــــذهن ال تعـــــــــرف أیـــــــــن 

ــا لكــــــــــي تثبــــــــــت  ــترك بهــــــــ ــات تشــــــــ ــا عــــــــــن �لمــــــــ �كــــــــــون المرســــــــــي، وتفــــــــــتش داخلهــــــــ

ــون  ــد لكــــــــــي �كــــــــ ــبض التواجــــــــ ــد ألقــــــــــت القــــــــ ــه فالشــــــــــرطة قــــــــ ــأل عنــــــــ ــاما" تســــــــ "حســــــــ

 علیه وهو أمر عادي لصحفي أن یلقي في السجن،

ولكــــــــن ثمــــــــة داللــــــــة تــــــــر�ط ذلــــــــك الحــــــــوار، هــــــــذا �عكــــــــس تشــــــــتت الفكــــــــر والبحــــــــث 

 عن منقذ.
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ــین  ــا �ســـــــــ ــارن مـــــــــــن خاللهـــــــــ ــورة لیقـــــــــ ــم صـــــــــ ــد رســـــــــ ــاعر قـــــــــ ــان الشـــــــــ و�ذا �ـــــــــ

صـــــــــحیفة ثور�ـــــــــة و�قیـــــــــة الصـــــــــحف، فإنـــــــــه �حقـــــــــق أ�ضـــــــــا صـــــــــورة أخـــــــــرى ولكـــــــــن 

 على لسان األستاذ رئیس التحر�ر :فردة من 

 ومجلتنا تتألق �الوشم على ساعد هذا البلد الممتد األستاذ : 

 ل �حمل بوقاب  اً أسد ال �حمل سیف

 �صرخ في صحراء الزمن الیا�س

 ینئ کي �حیي جثث المرضى المتك

 على سرر البلوي والخوف المقعد

 ین �أسمال الیأس �ما تلتف البذرةالملتف

 قشر الموت األسود من �ضعة أشهرفي 

 )64(و�تیبتنا تتقدم في أفق اللیل المر�د 

فــــــــي هــــــــذه الصــــــــورة �متــــــــد حــــــــوار األســــــــتاذ لیغطــــــــي وصــــــــفا للحالــــــــة التــــــــي آلــــــــت  

ــات  ــن �لمـــــــ ــم مـــــــ ــي داخلهـــــــ ــا فـــــــ ــل مـــــــ ــا �ـــــــ ــرغ رجالهـــــــ ــدما أفـــــــ ــحیفة �عـــــــ ــا الصـــــــ إلیهـــــــ

تنطلــــــــــــــق �ســــــــــــــهام مطاطیـــــــــــــــة ال �مكــــــــــــــن أن تنفــــــــــــــذ تحـــــــــــــــت الجلــــــــــــــد، و�كـــــــــــــــون 

األســـــــلوب رصـــــــینا جـــــــزء �منحـــــــه اإل�قـــــــاع والتـــــــوازن شـــــــیئا مـــــــن لـــــــذة تعبیـــــــر عــــــــن 

ــي  ــاعر فـــــــ ــد الشـــــــ ــد جســـــــ ــى، فقـــــــ ــول المعنـــــــ ــدهم طـــــــ ــاس أجهـــــــ ــكال ألنـــــــ ــورة شـــــــ الصـــــــ
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ــار  ــیقة فـــــــــــي أســـــــــــفل إطـــــــــ البحـــــــــــث عـــــــــــن المجهـــــــــــول �قفـــــــــــون فـــــــــــي مســـــــــــاحة ضـــــــــ

 ،الصورة في حین أن المساحة الكلیة �اهتة ال یرى فیها شیئاً 
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ــد لهـــــــــــا طر�قـــــــــــا  ــث الكلمـــــــــــات األخـــــــــــرى تجـــــــــ ــات تنطلـــــــــــق وال تصـــــــــــیب حیـــــــــ كلمـــــــــ

 ونصرة من جیل غاب عن الوعي ال یدرك ماذا �قرأ.

الل هــــــــــــذه الصـــــــــــورة خـــــــــــط واحــــــــــــد انقســـــــــــم إلــــــــــــى إن الشـــــــــــاعر یبـــــــــــین مــــــــــــن ـخــــــــــ 

ان الــــــــرفض طر�قــــــــه فوصــــــــل إلــــــــى األعلــــــــى واآلخــــــــر ـ�ـــــــ  اتجــــــــاهین أحــــــــدهما وجــــــــد

ــاندة  ــاألول �عمــــــــل لمســــــ ــا، فــــــ ــم الفــــــــارق بینهمــــــ ــه وتقهقــــــــر رغــــــ إجابتــــــــه فوقــــــــف مكانــــــ

ــن آالف  ــدة مــــــ ــان واحــــــ ــط �ــــــ ــذا الخــــــ ــلطة، هــــــ ــر الســــــ ــدفع خطــــــ ــر یــــــ ــلطة واآلخــــــ الســــــ

�حیـــــــــا فیـــــــــه الشـــــــــاعر  الخطـــــــــوط التـــــــــي تشـــــــــكل لوحـــــــــة �بیـــــــــرة رمـــــــــزا للبلـــــــــد الـــــــــذي

ــان الجهـــــــــد  ــي تبیـــــــ ــة أرادهـــــــــا وهـــــــ ــلو�ه لنقطـــــــ ــتاذ �صـــــــــل �أســـــــ ــان األســـــــ ــى لســـــــ وعلـــــــ

 المضني الذي یبذلونه جمیعا.

ــدور حــــــــوار بیــــــــنهم  سترســــــــل فیــــــــه األســــــــتاذ �ســــــــدي نصــــــــائحه و�كشــــــــف مــــــــن � و�ــــــ

ــاد بـــــــــري أن  خاللـــــــــه صـــــــــورة مـــــــــا �حـــــــــدث بـــــــــین القصـــــــــر والمســـــــــتعمر، ولكـــــــــن ز�ـــــــ

 �عد حوار منه أخذ مساحة �بیرة : �قاطعه

 أعرف أنك سوف تقول  ز�اد :

 واآلن

 الشجعان �شتد علینا سیف السلطان �ا أصحابي

 طالبكم أن تقفوا جنبي ال أخشى أنوذهب السلطان وأ

 �صرعكم سیف السلطان
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 )65(لكني أخشى أن �فسد�م ذهبه 

إن الشــــــــــــاعر مــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذه الصــــــــــــورة والكلمــــــــــــات الشــــــــــــعر�ة التــــــــــــي 

ــر تنطـلــــــ  ــتوى إلـــــــى آخـــــ ــدث مـــــــن مســـــ ــل علـــــــى نقـــــــل الحـــــ ــاد �عمـــــ ــان ز�ـــــ ق علـــــــى لســـــ

 مع تصاعد الصراع �الكلمات و�شف جزء من �ل واقع، �ذلك
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فقــــــــــــــد تمكــــــــــــــن الشــــــــــــــاعر مــــــــــــــن أن �خضــــــــــــــع مضــــــــــــــمونه الفكــــــــــــــري لمســــــــــــــتو�ات 

 الشخصیة وعلى ذلك فتطور البناء الدرامي �ستمر دون تدخل.

ــاة  ــددة عـــــــــــن الحیـــــــــ ــد �شـــــــــــفت شـــــــــــكال محـــــــــ ــا الصـــــــــــورة فقـــــــــ ــیة أمـــــــــ السیاســـــــــ

ــة تر�ــــــــــد توصــــــــــیل معنــــــــــى الحقیقــــــــــة  ــغوط التــــــــــي �انــــــــــت تحاصــــــــــر أي فئــــــــ والضــــــــ

وهــــــــي هنــــــــا مصــــــــدر الخطــــــــورة علــــــــى الحــــــــاكم أو الملــــــــك والحاشــــــــیة، ثــــــــم وســــــــائل 

الترغیـــــــــب والترهیـــــــــب التـــــــــي ال بـــــــــدیل لهمـــــــــا و�یفیـــــــــة اختیـــــــــار إحـــــــــداها فـــــــــي ظـــــــــل 

ــد  ــتاذ و�ؤ�ـــــــ ــحه األســـــــ ــذي یوضـــــــ ــر الـــــــ ــيء األمـــــــ ــادي ســـــــ ــاعي واقتصـــــــ ــام اجتمـــــــ نظـــــــ

 الذهب ال من السیف. على تخوفه، من

ــتهكم  ــون" بــــــــ ــاد "المجنــــــــ ــى ز�ــــــــ ــرد علــــــــ ــون الــــــــ ــي �كــــــــ ــوار لكــــــــ ــتمر الحــــــــ و�ســــــــ

ــل  ــى رد الفعـــــ ــا علـــــ ــا بینهـــــ ــق فیمـــــ ــیة تتفـــــ ــن شخصـــــ ــر مـــــ ــن أكثـــــ ــف مـــــ ــب الموقـــــ یناســـــ

المتشـــــــــا�ه، لكـــــــــي �ســـــــــتمر األســـــــــتاذ فـــــــــي ســـــــــرد الواقـــــــــع العملـــــــــي الـــــــــذي أجهـــــــــدهم 

دون الوصـــــــــول إلـــــــــى شـــــــــيء، والبـــــــــد بهـــــــــم مـــــــــن التقـــــــــاط األنفـــــــــاس حتـــــــــى تتجـــــــــدد 

روح التفــــــــــــاؤل، و�كــــــــــــون المجنــــــــــــون هــــــــــــو الســــــــــــائل دون غیــــــــــــره عــــــــــــن أي فــــــــــــیهم 

ــار قبــــــــــــل أن �كمــــــــــــل األســــــــــــتاذ حــــــــــــواره، إن المجنــــــــــــون یر�ــــــــــــد إ�ضــــــــــــاحا  استفســــــــــ

لمعنــــــــى الراحــــــــة الممنوحــــــــة لهــــــــم، هــــــــل هــــــــي إجــــــــازة طو�لــــــــة ؟ أم تحو�ــــــــل الجهــــــــد 

إلـــــــــى شـــــــــكل آخـــــــــر؟، و�فـــــــــاجئ األســـــــــتاذ تالمیـــــــــذه �ـــــــــالرد، وهـــــــــو �عیـــــــــدا عـــــــــن أي 

مــــــــنهم تجر�ــــــــة حرفــــــــة التمثیــــــــل �ــــــــي �حیــــــــوا جــــــــزءا احتمــــــــال �ــــــــان منتظــــــــرة، یر�ــــــــد 
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ــر أتعــــــــب تفكیــــــــرهم، و�ســــــــأل  ــوا شــــــــطرأ مــــــــن حاضــــــ ــن ماضــــــــي �جعلهــــــــم یتناســــــ مــــــ

 أي األعمال تروق لهم.

إن الشــــــــــــــــاعر أراد أن �ســــــــــــــــتلهم التــــــــــــــــار�خ والتــــــــــــــــراث والرمــــــــــــــــز لتشــــــــــــــــكیل 

 فر�ق عمل �جسد صورة صادقة لواقع معاش في بلد ضاع فیها
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 ع ومــــــــزج االنفعــــــــاالت المضــــــــطر�ةكــــــــل شــــــــيء، والشــــــــعر هنــــــــا هــــــــو إعــــــــادة تجمـیـــــــ 

)66(. 

إن األســـــــــتاذ تـــــــــرك لهـــــــــم حر�ـــــــــة اختیـــــــــار العمـــــــــل، و�بـــــــــدأ المجنـــــــــون ز�ـــــــــادة 

مختـــــــــــارا مـــــــــــولییر و�خاصـــــــــــة "متلـــــــــــوف" و�كــــــــــــون الـــــــــــرأي األخـــــــــــر مـــــــــــن زمیلــــــــــــه 

ــب  ــن �اتــــــــــ ــر مــــــــــ ــد ألكثــــــــــ ــكل واحــــــــــ ــى شــــــــــ ــا علــــــــــ ــا اجتمعــــــــــ ــاني" أي أنهمــــــــــ "الر�حــــــــــ

ــان" �  ــائر "حســــــــ ــن الثــــــــ ــرأي مــــــــ ــون الــــــــ ــبة، و�كــــــــ ــي المناســــــــ ــد�ا" هــــــــ ــار "الكومیــــــــ اختیــــــــ

الغضــــــــب ولــــــــیس الضــــــــحك موضــــــــوع �صــــــــلح للتمثیــــــــل حتــــــــى �كــــــــون قر�بــــــــة مــــــــن 

ــتباك، فالضـــــــــحك والغضـــــــــب  ــي �فـــــــــك ذلـــــــــك االشـــــــ ــع، و�تـــــــــدخل األســـــــــتاذ �ـــــــ الواقـــــــ

موضــــــــــــع جــــــــــــدال ولــــــــــــن یرضــــــــــــي طــــــــــــرف أن یتنــــــــــــازل الطــــــــــــرف اآلخــــــــــــر عــــــــــــن 

رغبتـــــــــه، فیكـــــــــون االختیـــــــــار الثالـــــــــث هـــــــــو الحـــــــــل والـــــــــذي �قترحـــــــــه األســـــــــتاذ، أمـــــــــا 

ــك العاط ــو الحــــــــب تلــــــ ــطا الموضــــــــوع فهــــــ ــد قســــــ ــن أن تهــــــــب المجهــــــ ــة التــــــــي �مكــــــ فــــــ

 من قوة، وتكون مجنون لیلى هي القصة، یوافق الجمیع.

و�ســــــــتمر الحــــــــدث لكــــــــي یتطـــــــــور فــــــــي شــــــــكل آخـــــــــر فثمــــــــة صــــــــراع یـــــــــدور 

ــه رأ�ــــــــه الــــــــذي  ــار الشخصــــــــیة ولكــــــــل لــــــ ــوال ورفضــــــــا فــــــــي اختیــــــ ــین الــــــــزمالء قبــــــ بــــــ

یتعـــــــــــارض مـــــــــــع اآلخـــــــــــر لیكـــــــــــون الحـــــــــــل مـــــــــــن األســـــــــــتاذ الـــــــــــذي �قنـــــــــــع الجمیـــــــــــع 

 للشخصیة المناسبة لكل منهم، وهو هنا �اختیاره هو 

 المخرج.
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ــل  ــتعداد للتمثیـــــــــ ــى االســـــــــ ــرأي إلـــــــــ ــي الـــــــــ ــراع فـــــــــ ــن صـــــــــ ــدث مـــــــــ ــل الحـــــــــ ینتقـــــــــ

ــاني  ــهد الثـــــــ ــالل المشـــــــ ــن خـــــــ ــك مـــــــ ــة وذلـــــــ ــف حقیقـــــــ ــد إال �شـــــــ ــم �قصـــــــ ــتاذ لـــــــ واألســـــــ

 حیث �كون توز�ع األدوار.
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لیلـــــــــــى، هـــــــــــي لیلـــــــــــي، ســـــــــــعید هـــــــــــو قـــــــــــیس، ز�ـــــــــــاد هســـــــــــو ز�ـــــــــــاد، أمـــــــــــا حســـــــــــان 

ــو  ــیة ورد وهـــــــ ــتقمص شخصـــــــ ــه فیـــــــ ــه ولكنـــــــ ــد عـــــــــن تكو�نـــــــ ــدة �ـــــــــل البعـــــــ ــا �عیـــــــ یراهـــــــ

 یرضخ لألمر.

ــتاذ  و�بـــــــــــــدأ التـــــــــــــدر�ب علـــــــــــــى األدوار، و�ســـــــــــــتمر حتـــــــــــــى یتكشـــــــــــــف لألســـــــــــ

المخـــــــــرج أن المجموعـــــــــة قـــــــــد انقســـــــــمت إلـــــــــى ازدواجیـــــــــة "إلفـــــــــا وألیفـــــــــة" فـــــــــي هـــــــــذا 

ــون احســـــــــــان  ــائر والمجنـــــــــ ــین الثـــــــــ ــون صـــــــــــداما بـــــــــ ــدر�ب �كـــــــــ ــع التـــــــــ ــهد ومـــــــــ المشـــــــــ

لحــــــــــل هــــــــــو الســــــــــیف وال شــــــــــيء وز�ــــــــــاد" حــــــــــول قضــــــــــیة یــــــــــرى الثــــــــــائر فیهــــــــــا أن ا

ســــــــــواه، أمــــــــــا ز�ــــــــــاد فیكـــــــــــون دفاعــــــــــه ذ�ــــــــــرى الماضـــــــــــي وألــــــــــم الحاضــــــــــر حتـــــــــــى 

ــتباك  یتهمــــــــــه حســــــــــان �الضــــــــــعف و�رمیــــــــــه اآلخــــــــــر �الحقــــــــــد لفــــــــــك األســــــــــتاذ االشــــــــ

ــدة  ــة واحـــــــ ــین لعملـــــــ ــا وجهـــــــ ــا مكمـــــــــل لآلخـــــــــر فهمـــــــ ــا أن �الهمـــــــ ــین لهمـــــــ حیـــــــــث یبـــــــ

 و�ل ما ینقص مجلسهم هو غیاب عاطفة الحب.

 البوما

تجســـــــــید المعنـــــــــي �الصـــــــــورة الفنیـــــــــة بتكـــــــــو�ن یبـــــــــین و�لجـــــــــأ الشـــــــــاعر إلـــــــــى 

ــى الموقــــــــف مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر الثــــــــائر حســــــــان حینمــــــــا یلــــــــتقط اللفــــــــظ مــــــــن  معنــــــ

 األستاذ :

 هیه �ا أستاذ  حسان :

 ستقبل هذا البلدالحب .. الحب أن �صنع م
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 هب�صنعه العنف الملت  الحب المتأوه بل

 مجموعة أشعار بر�خت ورفاقه من

 اللغة األلمانیةه جوتة حتى آخر ثرثار عرفت 

 الناز�ة لم تمنع شرذمة

 )67(من أن تتر�ع فوق �راسي السلطة 

إن الشـــــــــاعر �جمـــــــــع بـــــــــین حیـــــــــاة الجـــــــــد الیـــــــــومي لقضـــــــــا�ا الســـــــــاعة و�ـــــــــین 

الـــــــــــدوار التمثیلیـــــــــــة المقترحـــــــــــة لیرســـــــــــم صـــــــــــورة منهمـــــــــــا معـــــــــــا فالتمثیـــــــــــل یتوقـــــــــــف 

أحیانــــــــا حتــــــــى �كــــــــون الواقــــــــع هــــــــو مبعــــــــث تفجیــــــــر القضــــــــیة و�خــــــــتلط األمــــــــر ثــــــــم 

ــأ بــــــــــین حســــــــــان  ــا نشــــــــ �عــــــــــود المشــــــــــهد تمثــــــــــیال وتكــــــــــون الصــــــــــورة، و�ذا �ــــــــــان مــــــــ

ــاد ثـــــــم تـــــــدخل مـــــــن األســـــــتاذ، فهـــــــذا قـــــــد خلـــــــق موقفـــــــا جســـــــد رؤ�ـــــــة تصـــــــو�ر  وز�ـــــ

ــي  ــؤثر فــــــــ ــذي یــــــــ ــالح الــــــــ ــة الســــــــ ــكلة ونوعیــــــــ ــل المشــــــــ ــة حــــــــ ــع و�یفیــــــــ ــى الواقــــــــ معنــــــــ

 التغییر "الحب أم العنف"، "الكلمة أو السیف".

ــتهم األ ــین ثالثــــــــ ــا بــــــــ ــع فــــــــــي تكو�نهــــــــ ــاحة والصــــــــــورة تجمــــــــ ــتاذ فــــــــــي مســــــــ ســــــــ

وز�ــــــــاد وحســــــــان فــــــــي مســــــــاحة أخــــــــرى حیــــــــث الثــــــــائر قــــــــد ســــــــیطر علــــــــى التكــــــــو�ن 

�كلماتـــــــــــه الملتهبـــــــــــة ودفاعــــــــــــه الـــــــــــذي یؤ�ـــــــــــد تمســــــــــــكه �المبـــــــــــدأ وهـــــــــــو �ستشــــــــــــهد 

�الماضـــــــــــي و�ضـــــــــــعف الكلمـــــــــــات عبـــــــــــر التـــــــــــار�خ وقـــــــــــد اختـــــــــــار الناز�ـــــــــــة مثـــــــــــاال 

یتطــــــــابق مــــــــع واقعــــــــه، والصــــــــورة تعكــــــــس معنــــــــی متنــــــــاقض واللــــــــون فــــــــي تصــــــــارع 
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ض واألحمــــــــــر، فــــــــــالثورة مــــــــــن منطلــــــــــق ثــــــــــائر والحــــــــــب فــــــــــي معنــــــــــى بــــــــــین األبــــــــــی 

ــا أن الناز�ــــــــة  األســــــــتاذ ولكــــــــل وجهــــــــة نظــــــــره، ففــــــــي حــــــــین �عتــــــــرض األســــــــتاذ مبینــــــ

قـــــــــد ســـــــــقطت ال یتـــــــــرك حســـــــــان الفرصـــــــــة الســـــــــتمرار المخـــــــــرج بـــــــــل �ـــــــــان الــــــــــرد 

 حاضرا في "إن الناز�ة لم تسقطها الكلمات".

ــذي ــعید الــــــــ ــد ســــــــ ــث �عیــــــــ ــف حیــــــــ ــى الموقــــــــ ــیطر علــــــــ ــل �ســــــــ ــود التمثیــــــــ  و�عــــــــ

ــؤه الحـــــــــــــب  ــي فـــــــــــــي موقـــــــــــــف �ملـــــــــــ ــع لیلـــــــــــ ــهد مـــــــــــ یلعـــــــــــــب دور المجنـــــــــــــون المشـــــــــــ

ــجینا،  ــان ســــــــ ــذي �ــــــــ ــام" الــــــــ ــدخل "حســــــــ ــى یــــــــ ــه حتــــــــ ــتاذ تقاطعــــــــ ــات األســــــــ ومالحظــــــــ

أحـــــــد زمـــــــالء الـــــــدار، لكـــــــي �قطـــــــع ســـــــیر الحـــــــدث و�ـــــــنقلهم مـــــــرة أخـــــــرى إلـــــــى دنیـــــــا 

 الواقع، و�رحب األستاذ �حسام.
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ــعب  ــها الشـــــــ ــة عا�شـــــــ ــن الحقیقـــــــ ــزءا مـــــــ ــرز جـــــــ ــي یبـــــــ ــورة �ـــــــ ــاعر الصـــــــ ــود الشـــــــ و�عـــــــ

 تساؤل األستاذ "هل ضاقوا �طعامك"آنذاك عندما �جیب حسام على 

 حسام : "وهو �صافح اآلخر�ن معانقا"

بـــــــــــــل لـــــــــــــم �جـــــــــــــدوني أهـــــــــــــال للســـــــــــــجن فطردونـــــــــــــي واعتـــــــــــــذروا عـــــــــــــن غفلـــــــــــــتهم إذ 

 )68(حبسوني شهر�ن لما وجدوا الثورة تشتعل بدوني 

إن األســــــــــــتاذ حینمــــــــــــا أراد أن یوجــــــــــــه ســــــــــــؤاله لحســــــــــــام لــــــــــــم �كــــــــــــن یبغــــــــــــي 

ســــــــــــــوى إطــــــــــــــالق �لمــــــــــــــات �ومید�ــــــــــــــة، فهــــــــــــــو أي حســــــــــــــام "ممتلــــــــــــــئ الجســــــــــــــم"، 

 ات.ولیسري روح الدعا�ة أمام اآلخر�ن لكسر جمود التدر�ب 

ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك فالشـــــــــــاعر �ـــــــــــأتي �صـــــــــــورة علـــــــــــى لســـــــــــان الوافـــــــــــد الجدیـــــــــــد 

ــتاذ هـــــــو المـــــــدخل الـــــــذي  ــد جعـــــــل تهكـــــــم األســـــ الـــــــذي خـــــــرج لتـــــــوه مـــــــن الســـــــجن وقـــــ

ــجل  ــي نفــــــــس الوقــــــــت �ســــــ ــا، وفــــــ ــرد منطقیــــــ ــون الــــــ ــه لیكــــــ ــن خاللــــــ ــو�ن مــــــ ــتم التكــــــ یــــــ

ــفة  ــة الكاشـــــــ ــم، فالكلمـــــــ ــام الحكـــــــ ــة الثور�ـــــــــة ضـــــــــد نظـــــــ فـــــــــي الصـــــــــورة شـــــــــكال للحالـــــــ

ت عـــــــــن الظـــــــــالم دون تخــــــــوف �انـــــــــت مـــــــــن قلـــــــــم لحالــــــــة ظلـــــــــم وفـــــــــي نفــــــــس الوـقــــــــ 

ــدأ  ــه حتــــــــى تهــــــ ــدا عــــــــن قلمــــــ ــجن �عیــــــ ــام وعلــــــــى ذلــــــــك اعتقــــــــل وســــــ الصــــــــحفي حســــــ

ــة  ــد ســـــــــجن الصـــــــــحفي تظـــــــــل الحالـــــــ ــن �عـــــــ ــات، ولكـــــــ ــة �لمـــــــ ــة فوضـــــــــى نتیجـــــــ حالـــــــ

ــن  ــم �كــــــ ــام لــــــ ــا أن حســــــ ــة مؤداهــــــ ــئولین حقیقــــــ ــف للمســــــ ــي تتكشــــــ ــدأ �ــــــ ــة ال تهــــــ قائمــــــ

 السبب في قیام ثورة فیفك أسره.
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لتـــــــــــي رســـــــــــمها الشـــــــــــاعر مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذه �انـــــــــــت مالمـــــــــــح الصـــــــــــورة ا

حـــــــوار حســــــــام والــــــــذي �ــــــــان طبیعیــــــــا و�ـــــــتم تعــــــــارف بــــــــین حســــــــام و�قیــــــــة الــــــــزمالء 

 و�جسد األستاذ الفرصة حتى ینهي التدر�ب استعداداً 
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ــي الكاتــــــــــب  ــهر�ن سمســــــــــجینا لینهــــــــ ــاب شــــــــ ــد غیــــــــ ــد �عــــــــ ــد الجدیــــــــ ــال �الوافــــــــ لالحتفــــــــ

 ذلك المنظر.

ــون  ــي تكـــــــ ــى" لكـــــــ ــون لیلـــــــ ــي مســـــــــرحیة "مجنـــــــ ــر فـــــــ ــا فكـــــــ ــاعر حینمـــــــ إن الشـــــــ

تســــــــــلیتهم أراد أن �خلــــــــــق موقفــــــــــا متشــــــــــا�ه الحیــــــــــاة معاشــــــــــة حتــــــــــى �خــــــــــرج مـــــــــــن 

ــع  ــكل أفظـــــــ ــى شـــــــ ــرر علـــــــ ــازال یتكـــــــ ــذي مـــــــ ــي الـــــــ ــلبیات الماضـــــــ ــف ســـــــ ــذا الموقـــــــ هـــــــ

"الســــــــجن"، "االعتقــــــــال"، والضـــــــــیاع ســــــــواء فـــــــــي الموضــــــــوع الــــــــذي حـــــــــدد لــــــــه مـــــــــا 

ــل یولیـــــــــو  لي فـــــــــي زمـــــــــن أحمـــــــــد شـــــــــوقي الـــــــــذي أو الموضـــــــــوع األـصــــــــ  ۱۹۵۲قبـــــــ

 أراده لمسرحیته "مجنون لیلى".

ــإذا �ـــــــــان المنظـــــــــر الســـــــــابق قـــــــــد حقـــــــــق مـــــــــن خاللـــــــــه الشـــــــــاعر جـــــــــزءا  فـــــــ

ــین  ــا بــــــــ ــوارا مزدوجــــــــ ــه حــــــــ ــر الثالــــــــــث تكــــــــــون بدایتــــــــ ــإن المنظــــــــ ــدر�بات، فــــــــ مــــــــــن تــــــــ

ســـــــــــعید "الشـــــــــــاعر" ولیلـــــــــــى فـــــــــــي غرفـــــــــــة التحر�ـــــــــــر حیـــــــــــث �كـــــــــــون �عیـــــــــــدا عـــــــــــن 

ــا تكــــــــون نقلــــــــة إلــــــــى الواقــــــــع، حـیـــــــ  ــر التمثیــــــــل، ر�مــــــ ــام مباشــــــ ــعید �اتهــــــ ث یلقــــــــي ســــــ

ــات ال  ــاترا، �لمـــــــ ــرد فـــــــ ــون الـــــــ ــام و�كـــــــ ــا �حســـــــ ــة تر�طهـــــــ ــد عالقـــــــ ــى بتواجـــــــ إلـــــــــى لیلـــــــ

ــفي غلیــــــــــل الشــــــــــاعر لیعــــــــــاود ســــــــــعید الهجــــــــــوم مــــــــــرة أخــــــــــرى �شــــــــــكل آخــــــــــر  تشــــــــ

 لتكون اإلجا�ة أكثر إثارة تلهب غیرة في صدره حتى أنه �صل إلى :

 سعید : هل أ�حر ود�ما فوق سر�ره

 )96(أم أغفى تحت ساللم بیته 
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و�صــــــــــــل صــــــــــــراع الكلمــــــــــــات إلــــــــــــى اتهامــــــــــــات مباشــــــــــــرة تنكرهــــــــــــا لیلــــــــــــی ولكنهــــــــــــا 

ــا تحبــــــــــه هــــــــــو، أي الشــــــــــاعر ســــــــــعید ولكــــــــــن  ــا الكلمــــــــــات أنهــــــــ تعتــــــــــرف فــــــــــي ثنا�ــــــــ

دون أن �خطـــــــــو خطـــــــــوة إ�جابیـــــــــة تثبـــــــــت إحساســـــــــه بهـــــــــا، ولكـــــــــن ســـــــــعید �طلـــــــــق 

 كلمات تشغل مساحة �بیرة تحمل معنى �عید تمامًا عن

 

 

ة ومـــــــــازال الشـــــــــك یـــــــــراود ســـــــــعیدا حتـــــــــى الرغبـــــــــة المتقـــــــــدة داخـــــــــل نفـــــــــس المحبوـ�ــــــــ 

ــتر�وا فـــــــــي  ــي �شـــــــ ــاد، حنـــــــــان" �ـــــــ ــزمالء "ز�ـــــــ ــدوم �عـــــــــض الـــــــ ــوة �قـــــــ ــي الخلـــــــ تتالشـــــــ

حـــــــوار آخـــــــر �خـــــــرجهم مـــــــن حلـــــــم مـــــــزعج لـــــــم یتحقـــــــق، ثـــــــم �كتمـــــــل الجمـــــــع �قـــــــدوم 

ــذا  ــي هــــــــ ــاعر فــــــــ ــد الشــــــــ ــتاذ، و�جــــــــ ــم األســــــــ ــاعرة ثــــــــ ــلوى الشــــــــ ــائر وســــــــ ــان الثــــــــ حســــــــ

 الموقف صورة تجمع فلسفة الواقع دون ر�اء :

 فلقد قاد�م التمثیل إلى الواقع  األستاذ :

 والواقع أكثر صدقا

 )۷۰(أو أكثر تمثیال  حسام :  

لقـــــــــد حقـــــــــق الشـــــــــاعر فـــــــــي نها�ـــــــــة هـــــــــذا المنظـــــــــر والفصـــــــــل األول صـــــــــورة 

ــر  ــیلة الكســــــــ ــتاذ أن تكــــــــــون وســــــــ جمعــــــــــت �ــــــــــل أطــــــــــراف اللعبــــــــــة التــــــــــي أراد األســــــــ

ــاتین  ــین حیـــــــــ ــع بـــــــــ ــة تجمـــــــــ ــبحت المجموعـــــــــ ــث أصـــــــــ ــع حیـــــــــ ــراع الواقـــــــــ ــع صـــــــــ الواقـــــــــ

 والتمثیل.
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ــع ولــــــــــم  ــي الواقــــــــ ــین فــــــــ ــین اثنــــــــ ــأت بــــــــ ــد نشــــــــ ــة قــــــــ ــة عالقــــــــ ــت ثمــــــــ و�ذا �انــــــــ

یتســـــــــنى لهـــــــــا أن تنطلـــــــــق، فـــــــــإن التمثیـــــــــل قـــــــــد اختصـــــــــر الزمـــــــــان والمكـــــــــان حتـــــــــی 

ــى  ــعید ولیلــــــ ــیر إلــــــــى ســــــ ــو �شــــــ ــتاذ وهــــــ ــده األســــــ ــا قصــــــ ــذا مــــــ ــافة وهــــــ تالشــــــــت المســــــ

ــي  ــا لكـــــــ ــند إلیهمـــــــ ــدور المســـــــ ــالل الـــــــ ــن خـــــــ ــدمجا مـــــــ ــد انـــــــ ــا قـــــــ ــعر أنهمـــــــ ــا شـــــــ حینمـــــــ

 تقدما عاطفیا نحو الواقع.�حقق لهما 

ــتمرارة  ــل، واســـــــــــــ ــى تحلیـــــــــــــ ــاج إلـــــــــــــ ــا تحتـــــــــــــ ــت مالمحهـــــــــــــ ــورة مازالـــــــــــــ والصـــــــــــــ

الحــــــــــوار األســــــــــتاذ الــــــــــذي یــــــــــرى أن التمثیــــــــــل �ــــــــــان خطــــــــــوة عبــــــــــرت بهمــــــــــا إلــــــــــى 

ــك  ــارك تلـــــــــ ــالواقع یبـــــــــ ــا إذن فـــــــــ ــد قـــــــــــرب بینهمـــــــــ ــدماج قـــــــــ ــان االنـــــــــ ــع، و�ذا �ـــــــــ الواقـــــــــ

الخطــــــــوة التــــــــي حققــــــــت مــــــــا لــــــــم یتحقــــــــق مــــــــن قبــــــــل، و�ضــــــــیف األســــــــتاذ و�ؤ�ـــــــــد 

 ذلك الواقع، خذا من جانب، وعلى الجانب اآلخر منصدق 

ــتاذ  ــل األســــــ ــام علــــــــى تحلیــــــ ــه حســــــ ــن خاللــــــ ــر �علــــــــق مــــــ ــوارا آخــــــ ــان حــــــ الصــــــــورة �ــــــ

�حمــــــــل بــــــــین طیاتـــــــــه تهكمــــــــا �مكـــــــــن أن �كــــــــون حقیقــــــــة ولكنـــــــــه مجــــــــرد اســـــــــتنتاج، 

ــرب  ــد قـــــــ ــا قـــــــ ــًا أن دورهمـــــــ ــاعر معترفـــــــ ــعید الشـــــــ ــي وســـــــ ــین لیلـــــــ ــق بـــــــ ــتاذ یوفـــــــ فاألســـــــ

ن الواقـــــــــع المعــــــــــاش أقــــــــــوى مــــــــــن التمثیــــــــــل، بینهمـــــــــا والنتیجــــــــــة المنطقیــــــــــة أن �كــــــــــو 

ــیر إلیهمـــــــــا  ــا �شـــــــ ــع وهـــــــــو هنـــــــ ــك الواقـــــــ ــى ذلـــــــ ــن حســـــــــام علـــــــ ــق مـــــــ ــون التعلیـــــــ و�كـــــــ

ــل  ــو تمثیـــــــ ــیال، أو هـــــــ ــع أكثـــــــــر تمثـــــــ ــك الواقـــــــ ــه �مكـــــــــن أن �كـــــــــون ذلـــــــ و�فتـــــــــرض أنـــــــ

فــــــــي األصــــــــل �عیــــــــدا عــــــــن أ�ــــــــة حقیقــــــــة ومــــــــن هنــــــــا فهــــــــو �شــــــــكك فــــــــي مــــــــا یــــــــراه 
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ا الشـــــــــاعر تمثــــــــیال وهـــــــــو یرمــــــــي إلـــــــــى أ�عــــــــد مـــــــــن ذلــــــــك، وهـــــــــذه الصــــــــورة �حققـهــــــــ 

 لتكون بدا�ة صراع آخر في البناء الدرامي.

و�نتقـــــــــــل الشـــــــــــاعر مـــــــــــن خـــــــــــالل الفصـــــــــــل الثـــــــــــاني والـــــــــــذي یتكـــــــــــون مـــــــــــن 

منظـــــــــر�ن، المنظـــــــــر األول مقســـــــــم إلـــــــــى قســـــــــمین، �مینـــــــــا وشـــــــــماال، حیـــــــــث ینتقـــــــــل 

ــدث مـــــــــن خاللهمـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل وســـــــــیلة إضـــــــــاءة، وســـــــــعید الشـــــــــاعر هـــــــــو  الحـــــــ

ــي  ــه لیلـــــ ــن ومعـــــ ــزء األ�مـــــ ــي الجـــــ ــداث فـــــ ــور األحـــــ ــا محـــــ ــوار بینهمـــــ ــدور حـــــ ــث یـــــ حیـــــ

یبــــــــین فیــــــــه الشــــــــاعر شــــــــكل العالقــــــــة التــــــــي تــــــــر�ط بینهمــــــــا، فســــــــعید �حــــــــب لیلــــــــى 

ــي،  ــروخ الماضــــــــ ــا شــــــــ ــن �قا�ــــــــ ــا مــــــــ ــه أ�ضــــــــ ــه، ولكنــــــــ ــك فیــــــــ ــاس ال شــــــــ ــذا إحســــــــ هــــــــ

ولیلــــــــى علــــــــى العكــــــــس منــــــــه فهــــــــي تعتــــــــرف صــــــــراحة �الحــــــــب وقــــــــد ذهبــــــــت إلیــــــــه 

فــــــــي بیتــــــــه ترجــــــــو للحــــــــب مبار�ــــــــة منــــــــه وتطــــــــورا �جمــــــــع بینهمــــــــا أكثــــــــر فالعاطفــــــــة 

دها ال تكفــــــــــي، لكــــــــــي یتحقــــــــــق ذلــــــــــك البــــــــــد أن یلتقــــــــــي الجســــــــــد �ــــــــــي یتولــــــــــد وـحـــــــــ 

ــأته  ــذ�ر نشـــــــ ــین تـــــــ ــعید حـــــــ ــه ســـــــ ــا یرفضـــــــ ــذا مـــــــ ــونا، وهـــــــ ــذا الحـــــــــب غصـــــــ عـــــــــن هـــــــ

المتعطشــــــــــة إلـــــــــــى الخبــــــــــز حیـــــــــــث الجــــــــــوع هـــــــــــو الصــــــــــاحب ومـــــــــــوت األب وزواج 

 األم وأشیاء أخرى تؤرقه وتبعده عن معنی السعادة، و�سألها :

 سعید : هل أنت سعیدة ؟

 

 لیلی : جدا

 عید : �م أنت سعیدة ؟س
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 لیلی : �الحب .. و�ك .. �حنانك .. �األ�ام

 و�أحالمي أن طافت في أفق الغد

 عادت لي لتدغدغ قلبي في مرح وضیاء

 )71(�النوم على صورتك المرهقة المبتسمة 

والصــــــــــــورة توضــــــــــــح قیمــــــــــــة الحســــــــــــب وشــــــــــــكله �النســــــــــــبة للیلــــــــــــى، وعلــــــــــــى 

النقـــــــــیض �كـــــــــون ســـــــــعید الـــــــــذي ال تتحـــــــــرك داخلـــــــــه أدنـــــــــى مشـــــــــاعر حـــــــــب ســـــــــوی 

كلمــــــــة قالهــــــــا عفــــــــوا ومــــــــن قبلهــــــــا یتهمهــــــــا مــــــــع غیــــــــره، والصــــــــورة هنــــــــا تؤ�ــــــــد قــــــــوة 

ــعید  ــین تـــــــــذهب الســـــــ ــى تضـــــــــحي حـــــــ ــد حتـــــــــى أن لیلـــــــ ــن طـــــــــرف واحـــــــ ــة مـــــــ العاطفـــــــ

ــو عـلــــــ  ــه، وهـــــ ــاول أن تتقـــــــرب منـــــ ــه وتحـــــ ــدال مـــــــن فـــــــي بیتـــــ ى العكـــــــس مـــــــن ذلـــــــك بـــــ

ــذا الحــــــــــــب تكــــــــــــون  ــارك هــــــــــ ــة و�بــــــــــ ــة و�نمــــــــــــي تلــــــــــــك اللحظــــــــــ أن ینتهــــــــــــز الفرصــــــــــ

ــا  الصــــــــدمة هــــــــي الــــــــرد وهــــــــي الموقــــــــف، فــــــــالحوار واضــــــــح �الصــــــــورة تمامــــــــا وهمــــــ

یؤ�ـــــــــدان الرؤ�ـــــــــة، فلغـــــــــة المســـــــــرح تعنـــــــــي الفعـــــــــل "محـــــــــیط مســـــــــرحي" إن الحـــــــــوار 

ــة ــأثیر الواقعیـــــ ــي تـــــ ــرح �عطـــــ ــى المســـــ ــالل تلـــــــك)۲7(علـــــ ــن خـــــ ــح مـــــ ــا وضـــــ ــذا مـــــ  ، وهـــــ

 الكلمات بین سعید ولیلى شكل صورة توحي �الواقع.

إن ســـــــــــــعید ینتـــــــــــــزع أطیـــــــــــــاف الماضـــــــــــــي �كـــــــــــــل آالمـــــــــــــه وأحزانـــــــــــــه لكـــــــــــــي 

�كســـــــر �ارقـــــــة األمـــــــل الـــــــذي مـــــــن أجلـــــــه قـــــــدمت لیلـــــــی، ورغـــــــم ســـــــؤال ســـــــعید عـــــــن 

ــا المتفائلـــــــــــة إال أن الرجـــــــــــل �ســـــــــــتنكر هـــــــــــذا التفـــــــــــاؤل  أحـــــــــــوال محبو�تـــــــــــه و�جابتهـــــــــ
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الكلمـــــــــات المتالحقــــــــة لتبـــــــــرهن  محــــــــاوال التشـــــــــكیك فیــــــــه ومـــــــــع ذلــــــــك تطلـــــــــق لیلــــــــى

 له عن صدق إجابتها.

 

و�حـــــــــاول ســـــــــعید مـــــــــرة أخـــــــــرى أن یثنـــــــــي لیلـــــــــى عـــــــــن صـــــــــدق مشـــــــــاعرها وتكـــــــــون 

ــا زالــــــــت فــــــــي بیتــــــــه  ــا هادئــــــــة �ــــــــي تكســــــــب منــــــــه الجولــــــــة وهــــــــي مــــــ إجابتهــــــــا دائمــــــ

 و�حكي لها ماضیه المؤلم ونشأته التعسة وحیاته المتعبة.

�جســــــــــد فیهــــــــــا معنــــــــــى و�لجــــــــــأ الشــــــــــاعر إلــــــــــى اســــــــــتدعاء الماضــــــــــي فــــــــــي صــــــــــور 

الجــــــــــوع والحاجــــــــــة ولجــــــــــوء األم إلــــــــــى الرجــــــــــل الــــــــــذي أخــــــــــذ مكــــــــــان األب المیــــــــــت 

مقابـــــــــــل إشـــــــــــباع الطفـــــــــــل الجوعـــــــــــان �عـــــــــــد أن �اعـــــــــــت األم أثـــــــــــاث البیـــــــــــت �ـــــــــــي 

ــي موعـــــــــد  ــى فـــــــ ــوة زوج األم المســـــــــتمرة حتـــــــ ــل، وقســـــــ ــاة لهـــــــــا وللطفـــــــ ــتمر الحیـــــــ تســـــــ

 نومه وغلظة قوله : الرجل : اللیلة نحس من أولها

 ن یتزحزح �ا بن النجسةولد لكع ال یبغي أ

ــه  ــدد فیـــــــــ ــبرا أتمـــــــــ ــع لـــــــــــي شـــــــــ ــنة  )۷۳(أوســـــــــ ــاعر یلقـــــــــــي القـــــــــــول علـــــــــــى ألســـــــــ والشـــــــــ

الشخصــــــــــــیات، تمثــــــــــــي" �ــــــــــــان أو حقیقــــــــــــة لكــــــــــــي یرســــــــــــم صــــــــــــورة �مكــــــــــــن مــــــــــــن 

ــعید نشـــــــــأ  ــث أن ســـــــ ــي الواقـــــــــع حیـــــــ ــة فـــــــ ــى تجســـــــــید حقیقـــــــ ــل إلـــــــ ــا أن �صـــــــ تكو�نهـــــــ

محطمـــــــــــا ال یـــــــــــؤمن �المســـــــــــتقبل فهـــــــــــو غـــــــــــامض رغـــــــــــم محاولـــــــــــة لیلـــــــــــى تســـــــــــهیل 

ــه وقو  ــر علیــــــ ــا األمــــــ ــرد دائمــــــ ــون الــــــ ــتقبل" و�كــــــ ــؤمن �المســــــ ــم ال تــــــ ــتمر لــــــ ــا المســــــ لهــــــ

 "الخوف".
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ــى و�ن  ــعید ولیلــــــ ــع ســــــ ــهد �جمــــــ ــي مشــــــ ــداث فــــــ ــرد األحــــــ ــي ســــــ ــاعر فــــــ ــتمر الشــــــ و�ســــــ

أضــــــــــاف معهمـــــــــــا األم وزوجهــــــــــا لتجســـــــــــید الماضــــــــــي الـــــــــــذي شــــــــــب فیـــــــــــه ســـــــــــعید 

 وتأثر منه وأكسبه مرارة اإلحساس ور�ما جعل منه شاعرًا.
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ــعید ــوار ســـــــ ــالل حـــــــ ــن خـــــــ ــاعر مـــــــ ــد الشـــــــ ــس  و�جســـــــ ــورة �عكـــــــ ــتقبل صـــــــ ــن المســـــــ عـــــــ

ــن  ــن مــــــــ ــحة ولكــــــــ ــورة واضــــــــ ــاعر، صــــــــ ــاه الشــــــــ ــاش �حیــــــــ ــع معــــــــ ــة واقــــــــ ــا حقیقــــــــ فیهــــــــ

ــم  ــبح قـــــــــادم �طلـــــــــق علیـــــــــه اســـــــ ــه الســـــــــوداء لشســـــــ خـــــــــالل إحســـــــــاس ســـــــــعید ونظرتـــــــ

 المستقبل :

 سعید : في بلد ال �حكم فیه القانون 

 �مضي فیه الناس إلى السجن �محض الصدفة

 مستقبل ال یوجد

 الفقر �ما یتمدد الثعبافي بلد تتمدد فیه جثة 

 الرمل في 

 ال یوجد مستقبل

 �ي تأكل في بلد تتعرى فیه المرأة 

 )74(یوجد مستقبل  ال

إن الشـــــــــاعر فـــــــــي هـــــــــذه الصـــــــــورة �قـــــــــرر حقیقـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل األحــــــــــداث 

علــــــــى لســــــــان ســــــــعید نتیجــــــــة منطقیــــــــة لنشــــــــأته الصــــــــعبة فــــــــي ظــــــــل الحاجــــــــة إلــــــــى 

ال تقــــــــــوى علــــــــــى طعــــــــــام �ضــــــــــمن اســــــــــتمرار�ة الحیــــــــــاة واألم فــــــــــي موقــــــــــف متــــــــــأزم 

ــام  ــر طعــــــــ ــاري نظیــــــــ ــد العــــــــ ــالم الجســــــــ ــل استســــــــ ــا إال مقابــــــــ ــوت لطفلهــــــــ ــوفیر القــــــــ تــــــــ

ــعید،  ــال ســـــــ ــذا حـــــــ ــد، هـــــــ ــذة �بـــــــ ــرس لفلـــــــ ــوع المفتـــــــ ــباع الجـــــــ ــروري إلشـــــــ ــاف ضـــــــ جـــــــ
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أمــــــــــــا علــــــــــــى الجانــــــــــــب اآلخــــــــــــر، فالتواجــــــــــــد المســــــــــــتمر لــــــــــــزوار الفجــــــــــــر حــــــــــــراس 

الســـــــــجن �ـــــــــي یلقـــــــــوا �مـــــــــن �جـــــــــدوه أمـــــــــامهم فـــــــــي ظلمـــــــــة �ـــــــــي ال �عـــــــــرف المـــــــــرء 

ــد ــون فـــــــي بلـــــ ــاء  أیـــــــن �كـــــ ــن غر�ـــــ ــة مـــــ ــع فئـــــ ــي تتمتـــــ ــه �ـــــ ــي أرجائـــــ ــر فـــــ ــر الفقـــــ انتشـــــ

عـــــــــــن البلـــــــــــد، وفـــــــــــي وســـــــــــط هـــــــــــذه األحـــــــــــداث ال �مكـــــــــــن أن �كـــــــــــون للمســـــــــــتقبل 

 مكان.

ــي  ــة هـــــــ ــرارة تجر�ـــــــ ــون مـــــــ ــعید تكـــــــ ــاس ســـــــ ــین إحســـــــ ــا یبـــــــ ــاعر حینمـــــــ إن الشـــــــ

مصــــــــدر إلهامــــــــه �ــــــــي �عتــــــــرف �مــــــــا فــــــــي داخلــــــــه، فــــــــي حــــــــین تكــــــــون لیلــــــــی فــــــــي 

ــا فـــــــــي بیتـــــــــه علـــــــــى أمـــــــــل أن تحظـــــــــى �شـــــــــيء مـــــــــن شـــــــــوق  قمـــــــــة فرحـــــــــة لز�ارتهـــــــ

ــك رفضـــــــــا  ــل �عنـــــــــي ذلـــــــ ــف فهـــــــ ــاجئ �ـــــــــالرد المجحـــــــ ــا، ولكنهـــــــــا تفـــــــ ــؤرق داخلهـــــــ یـــــــ

ل واحــــــــــد یثبــــــــــت صــــــــــدق منــــــــــه، رغــــــــــم أنــــــــــه �صــــــــــارحها �حبــــــــــه ولكــــــــــن أیــــــــــن دلـیـــــــــ 

ــاك  ــا تعتـــــــــرف صـــــــــراحة فـــــــــي قـــــــــول مكشـــــــــوف "جســـــــــمي یتمنـــــــ القـــــــــول، حتـــــــــى أنهـــــــ

ــفي  ــة تشــــــــ ــد إجا�ــــــــ ــا ال تجــــــــ ــرا حینمــــــــ ــم أخیــــــــ ــق" ثــــــــ ــة أن تخلــــــــ ــى الطینــــــــ ــا تتمنــــــــ كمــــــــ

 الظمأ تنطقها صراحة أ�ضا "وأسفاه أحببت الموت".

إن الشــــــــــــاعر یتحــــــــــــرك فــــــــــــي صــــــــــــورة ازدواجیــــــــــــة نحــــــــــــو تصــــــــــــاعد حــــــــــــدث 

ــداث قضـــــــیة ب  ــارة أحـــــ ــى و�ثـــــ ــعید ولیلـــــ ــین ســـــ ــاب الســـــــلطة بـــــ ــه أقطـــــ ــارع فیـــــ ــد تتصـــــ لـــــ

ــان  ــدي رأي �ـــــــ ــلح لكـــــــــي یبـــــــ ــاحة تصـــــــ ــة مســـــــ ــداث الیقظـــــــ ــن خـــــــــالل أحـــــــ و�ـــــــــرى مـــــــ

 من غیر الممكن أن یتقوله مباشرة.
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ــه  ــا وتتر�ـــــــــ ــى مأر�هـــــــــ ــعید علـــــــــ ــن ســـــــــ ــل مـــــــــ ــم تحصـــــــــ ــى لـــــــــ و�ذا �انـــــــــــت لیلـــــــــ

وحــــــــــده �جتــــــــــر جراحــــــــــه �الكلمــــــــــات الشــــــــــعر�ة �ــــــــــي �خــــــــــرج جــــــــــزء مــــــــــن مخــــــــــزون 

الفتــــــــــاة تقلــــــــــت منــــــــــه، إن  داخلــــــــــه فإنهــــــــــا نها�ــــــــــة مرحلــــــــــة حــــــــــددها الرجــــــــــل وتــــــــــرك

 األحداث هي التي سوف تجیب على هذا السؤال.

والمســـــــــــــــرحیة تســــــــــــــــتخدم نصوصــــــــــــــــا مـــــــــــــــن األدب الشــــــــــــــــعبي ومســــــــــــــــرحیة 

ــات مـــــــــــن ت. س. ألیـــــــــــوت مـــــــــــن  ــتخدم أبیـــــــــ ــا تســـــــــ شـــــــــــوقي "مجنـــــــــــون لیلـــــــــــى" �مـــــــــ

 .)75(أغني حب ج ألفرد بروفروك 

ــن  ــان �مكـــــ ــى مكـــــ ــاعر إلـــــ ــل الشـــــ ــاني ینتقـــــ ــل الثـــــ ــن الفصـــــ ــاني مـــــ ــر الثـــــ ــي المنظـــــ وفـــــ

ــن  خاللــــــــه مناقشــــــــة األوضــــــــاع الداخلیــــــــة للــــــــبالد والــــــــزمن مــــــــازال متوقــــــــف مــــــــا مــــــ

 وهذا هو الزمن الرمز في حین ۱۹۵۲قبل 

�صــــــــــف الشـــــــــــاعر وضـــــــــــعا مقلو�ــــــــــا ثـــــــــــائرًا ومـــــــــــازال، والمكــــــــــان مقهـــــــــــی رخـــــــــــیص 

وحانـــــــــة لكـــــــــي یتحلـــــــــل مـــــــــن أي تحفـــــــــظ حـــــــــین ینـــــــــاقش وضـــــــــعا مـــــــــا، والفـــــــــن هـــــــــو 

ذهــــــــب إلیــــــــه الشـــــــــاعر وهــــــــو مـــــــــا  )76(لغــــــــة الرمــــــــوز أو العالقــــــــات غیـــــــــر اللفظیــــــــة

 لكي �كشف �عضا من داخله.

فــــــــــي المقهــــــــــى یتحــــــــــاور ثالثــــــــــي المهنــــــــــة رغــــــــــم تباعــــــــــدهم فكر�ــــــــــًا "الثــــــــــائر 

ســـــــــعید وز�ـــــــــاد، وســـــــــط جـــــــــو مشـــــــــحون �ـــــــــالفجر  -والشـــــــــاعر والمجنـــــــــون" حســـــــــان 

والمجـــــــــون لفتیـــــــــات لیـــــــــل أســـــــــود، عـــــــــاهرات �قـــــــــدمن الجســـــــــد مقابـــــــــل �عضـــــــــا مـــــــــن 
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ــع ــدین المجتمـــــ ــه، والـــــــرأي یـــــ ــنهم رأ�ـــــ ــل مـــــ ــول �ـــــ ــال، لیقـــــ ــه حـیــــــ  مـــــ ث �كـــــــون وحكامـــــ

 الرأي لدي سعید الشاعر" :

 إن العاهرة العصر�ة سعید :

 البراقة لحذلقةتحشو نصف الرأس األعلى �ا 

 تعلي من قیمة نصف الجسم األسفل. کي

 ثم �كون الرأي لحسان "المجنون" :

 )۷۷(حسان : یبدو أن العالم عاهر 

والشــــــــــــاعر مــــــــــــن خــــــــــــالل ذلــــــــــــك الحــــــــــــوار والــــــــــــذي یرســــــــــــم فیــــــــــــه صــــــــــــورة 

محـــــــــــدودة لمجتمــــــــــــع ضــــــــــــاعت فیــــــــــــه �ســـــــــــل فضــــــــــــیلة فإنمــــــــــــا یر�ــــــــــــد أن ینــــــــــــاقش 

ــاس  ــل النــــــ ــوة فضــــــ ــا القــــــ ــارت منهــــــ ــى خــــــ ــو�تها حتــــــ ــیة �ســــــــرت شــــــ ــاعا سیاســــــ أوضــــــ

ــاد" قــــــــد  ــتبیحت �ــــــــل الحرمــــــــات، وأثــــــــر الخمــــــــر لــــــــدى المجنــــــــون "ز�ــــــ طــــــــر�قهم واســــــ

ــا  ــدث مـــــــ ــعرا، أحـــــــ ــي شـــــــ ــعید أن یلقـــــــ ــن ســـــــ ــائر فیطلـــــــــب مـــــــ ــا الثـــــــ ــه، أمـــــــ نالـــــــــت منـــــــ

 وصل إلیه العقل.

ــاعر ــرك الشـــــــــــ ــدث وهـــــــــــــو �  و�تحـــــــــــ ــي إلـــــــــــــى �الحـــــــــــ ــزًا للماضـــــــــــ ــقط رمـــــــــــ ســـــــــــ

 الحاضر، الواقع المعاش والذي ما زال صداه �عر�د في طرقات
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األحیـــــــــاء، و�قـــــــــول ســـــــــعید شـــــــــعره ولكنـــــــــه �حـــــــــذر صـــــــــحبته �ـــــــــأن العنـــــــــوان طو�ـــــــــل 

 ینتظـــــــــــــر "یومیـــــــــــــات نبـــــــــــــي مهـــــــــــــزوم �حمـــــــــــــل قلمـــــــــــــاً  وقـــــــــــــد اختـــــــــــــار لـــــــــــــه اســـــــــــــماً 

 �حمل سیفا". اً نبی 

فــــــــــــإن  ۱۹۷۰ب هــــــــــــذه المســــــــــــرحیة عــــــــــــام و�ذا �ــــــــــــان الشــــــــــــاعر قــــــــــــد �ـتـــــــــــ 

ــا  ایبتغیـهـــــــــ ثمــــــــــة إســــــــــقاطات  مــــــــــن صــــــــــوت الماضــــــــــي �ــــــــــي تصــــــــــل �أســــــــــرع ممــــــــ

ــن العنـــــــــوان  ــعر، مـــــــ ــن الشـــــــ ــز مـــــــ ــر، و�كـــــــــون الرمـــــــ ــع والحاضـــــــ ــى الواقـــــــ ــون إلـــــــ �كـــــــ

الـــــــــــذي �حقــــــــــــق فیــــــــــــه صــــــــــــورة مــــــــــــن الواقــــــــــــع نصــــــــــــف مســــــــــــاحتها مظلــــــــــــم وهــــــــــــو 

الحاضــــــــر والنصــــــــف اآلخــــــــر متهــــــــدم مــــــــن أثــــــــر �لمــــــــات القلــــــــم المدو�ــــــــة �صــــــــوت 

ء حــــــــدودها غیـــــــــر مرئیــــــــة فیضــــــــیع الصــــــــوت و�تشــــــــتت حتـــــــــى عــــــــال فــــــــي صــــــــحرا

ــالم الغیـــــــــب ولـــــــــن  ال یبقـــــــــى منـــــــــه إال هز�مـــــــــة والنصـــــــــف المظلـــــــــم مـــــــــازال فـــــــــي عـــــــ

یبعـــــــث فیــــــــه الضــــــــوء إال القــــــــوة مــــــــن خـــــــالل الســــــــیف الــــــــذي �حملــــــــه قائــــــــد یتحلــــــــى 

 �صفات مثلي.

دق هــــــــــذه الصــــــــــورة فــــــــــي تقســــــــــیمات ســــــــــعید و�ؤ�ــــــــــد الشــــــــــاعر علــــــــــى ـصـــــــــ 

ــي  ــه التـــــــــ ــي یومیاتـــــــــ ــعر�ة فـــــــــ ــه الشـــــــــ ــه لمنظومتـــــــــ ــرقم داللتـــــــــ ــا "خمـــــــــــس" وللـــــــــ جعلهـــــــــ

مـــــــــــن الواضـــــــــــحة لإلنســـــــــــان المبصـــــــــــر ذو العقـــــــــــل الـــــــــــواعي، خمـــــــــــس یومیـــــــــــات، و 

 بین الوصف الشعري �قول سعید :

 سعید : �أتي من �عدي من �عطي األلفاظ عانیها
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 تي من �عدي من ال یتحدث �األمثال�أ 

 �عدي یدنا القادم من�ا س 

 فینا أجنادك ؟ أصففت لتنزل 

 جوادك ؟هل أسرجت  

 هل أشرعت حسامك ؟ 

 )۷۸( ؟أو أحكمت لجامك

ــیته ــعید خماســــــ ــول ســــــ ــاس  و�قــــــ ــیاع النــــــ ــوال ضــــــ ــن أحــــــ ــي عــــــ ــي �حكــــــ ــعر�ة �ســــــ الشــــــ

ــع  ــواره مـــــ ــر حـــــ ــون آخـــــ ــى �كـــــ ــاد حتـــــ ــي األجســـــ ــلت لتغطـــــ ــوة وصـــــ ــم وقســـــ ــة ظلـــــ نتیجـــــ

ســــــــــیدنا .. إمــــــــــا أن تــــــــــدر�نا قبــــــــــل الرعــــــــــب القــــــــــادم .. أو  المنقــــــــــذ المجهــــــــــول "�ــــــــــا

ــا أنــــــــك تنعــــــــي  ــا فیهــــــ ــد" و�كــــــــون الــــــــرد مــــــــن المجنــــــــون "أحلــــــــى مــــــ ــدر�نا �عــــــ لــــــــن تــــــ

ــنع إال أن ــل ال �صـــــــ ــن.. جیـــــــ ــل األســـــــ ــذا الجیـــــــ ــي  هـــــــ ــتمر فـــــــ ــادم" و�ســـــــ ــر القـــــــ ینتظـــــــ

 القول الذي یؤ�د ذلك المعنى.

ــي  ــهد فــــــــــ ــین �جــــــــــــالء مشــــــــــ ــذي أراد أن یبــــــــــ ــاعر الــــــــــ ــا للشــــــــــ ــورة هنــــــــــ والصــــــــــ

ــرأي  ــین أن الــــــ ــي حــــــ ــة رأي، فــــــ ــن حر�ــــــ ــدا عــــــ ــة �عیــــــ ــاض التجر�ــــــ ــعب خــــــ ــة لشــــــ لوحــــــ

األوحـــــــــد ظلـــــــــل بهـــــــــم وأوصـــــــــلهم لهز�مـــــــــة مازالـــــــــت جاثمـــــــــة مثقلـــــــــة ال یـــــــــدري مـــــــــن 

�خاطــــــــــب إنســــــــــان منقــــــــــذ �ــــــــــي یرفعهـــــــــا عــــــــــن �اهــــــــــل إنســــــــــان منهــــــــــوك القــــــــــوي، و 

 �حقق إبدال الواقع �السیف بدال من القلم.
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 هللا

و�ســـــــــتمر الشـــــــــاعر �عـــــــــرض مـــــــــن خـــــــــالل نفـــــــــس الصـــــــــورة وهـــــــــذا الثـــــــــالوث 

كـــــــــي ینتقـــــــــل إلـــــــــى حـــــــــدث آخـــــــــر، و�كـــــــــون الحـــــــــب هـــــــــو المقصـــــــــد، ولیلـــــــــى هـــــــــي 

ــا لد�ـــــــه مـــــــن تشـــــــر�ح لحالـــــــة وطـــــــن میـــــــت إال مـــــــن  الهـــــــدف �عـــــــد أن أفـــــــرغ �ـــــــل مـــــ

ــاد ــزة، ومـــــــ ــب معجـــــــ ــة تطلـــــــ ــاس واهیـــــــ ــدان أنفـــــــ ــي المیـــــــ ــده فـــــــ ــة وحـــــــ ــالح الكلمـــــــ ام ســـــــ

ــاعر  ــوة، والشــــــ ــن الكبــــــ ــذه مــــــ ــي ینقــــــ ــارس �ــــــ ــنهض فــــــ ــم یــــــ ــد قر�ــــــــت إذ لــــــ ــه قــــــ فنهایتــــــ

ــر  ــد أن اكتملــــــــــــــت وأراد أن �غیــــــــــــ ــورة �عــــــــــــ ــكل الصــــــــــــ ــل شــــــــــــ ــأ لتحو�ــــــــــــ ــا یلجــــــــــــ هنــــــــــــ

معالمهـــــــــا شـــــــــكال، أمـــــــــا المضـــــــــمون فهـــــــــو اســـــــــتمرار الصـــــــــورة حیـــــــــث أن الشـــــــــاعر 

و ینتقـــــــــل �عــــــــرض رؤ�تــــــــه علــــــــى مســــــــتو�ین، أحــــــــدهما واقــــــــع واألخــــــــر تمثیــــــــل وـهـــــــ 

 بینهما لتأكید الهدف.

 و�كون الحوار الثالثي حول عالقة لیلى �أحدهم "

ــعید ال �ملـــــــــك  ــا، وســـــــ ــین قلبیهمـــــــ ــر�ط بـــــــ ــب تـــــــ ــة حـــــــ ــة قصـــــــ ــث أن ثمـــــــ ــعید" حیـــــــ ســـــــ

ــا  ــد لهـــــــ ــا لیلـــــــــي فهـــــــــي تر�ـــــــ ــتقبل، أمـــــــ ــد قتـــــــــل المســـــــ ــة ومـــــــــرارة مـــــــــاض قـــــــ إال الكلمـــــــ

 وسعید ال یرى في نفسه هذا الرجل.رجال تحمل أسمه 

 أن تعبر بي الجسر إلى مدن األحیاءلیلى تر�د   سعید :

 قدر إال أن أثوي في الشط المهجورلكني ال أ

 وحلي الزائفة .. وأهرامي الوهمیةفهنالك مقبرتي .. 
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 لیلى تبغي رجال تتكئ على جذعه

 )۷۹(وأنا �ضعة أحطاب طافیة فوق الماء الراكد 

هكـــــــــــذا �انـــــــــــت الصـــــــــــورة التـــــــــــي جســـــــــــدت العالقـــــــــــة بـــــــــــین لیلـــــــــــى وســـــــــــعید 

ان المحتـــــــــــل مـــــــــــا والمعنـــــــــــى المقصـــــــــــود منـــــــــــه فـــــــــــي زمـــــــــــن ـ�ــــــــــ منهوموقـــــــــــف �ـــــــــــل 

�ســـــــیطر علــــــــى البلــــــــد أو جــــــــزء منــــــــه والتــــــــي لجــــــــأت إلــــــــى الشــــــــعب �ســــــــي ینقــــــــذها 

وتعبــــــــــر �ــــــــــه أرض �رامــــــــــة بــــــــــدال مــــــــــن أرض خر�ــــــــــة، واآلخــــــــــر �أنــــــــــه ال �ســــــــــمع 

أو یــــــــــرى مــــــــــا حولــــــــــه نتیجــــــــــة قهــــــــــر أفقــــــــــده األمــــــــــل فــــــــــي المســــــــــتقبل حتــــــــــی أنــــــــــه 

ــاعر ــون، والشـــــــ ــة اللـــــــ ــة داكنـــــــ ــه بنها�ـــــــ ــتو�ین  �عتـــــــــرف لنفســـــــ ــین المســـــــ ــل بـــــــ ال �فصـــــــ

�ــــــــي یؤ�ـــــــد موقفــــــــا یر�ــــــــد أن �صـــــــل إلیــــــــه بتور�ــــــــة  و�نمـــــــا یلجــــــــأ إلــــــــى �ـــــــل منهمــــــــا

 تبعده عن الخطر.

ــول لیلــــــــی ــتهم حــــــ ــوار ثالثــــــ ــه یثیــــــــر  وحــــــ ــن أحبتــــــ ــع مــــــ ــائم مــــــ ومصــــــــیرها القــــــ

شـــــــــــكو�ا، فبینمـــــــــــا �كـــــــــــون ســـــــــــؤال المجنـــــــــــون لســـــــــــعید "هـــــــــــل تنـــــــــــوي أن تنســـــــــــاها" 

ــدورة  ــل الـــــــــ ــا تكتمـــــــــ ــاها" وهنـــــــــ ــذا المعنـــــــــــى معتـــــــــــرف "ال أنـــــــــــوي أن أنســـــــــ ینكـــــــــــر هـــــــــ

ــان  ــا �اقیـــــــ ــك فهمـــــــ ــع ذلـــــــ ــب ومـــــــ ــل أو الحـــــــ ــى لألمـــــــ ــاس المعنـــــــ ــدها النـــــــ ــاة أفقـــــــ الحیـــــــ

 رغما عنهم.

�اد" في لحظة سكر بین أن �حكي ما شاهده و�صل الشاعر إلى اعتراف المجنون "ز 

وسمعه من الزمیل حسام الذي خرج لتوه من السجن وعالقته �السلطة ومصدر خطره 
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لهم حینما �صف حسان �اإلرهابي ولهما أ�ضا �التهم المختلفة و�ؤ�د قوله �التفصیل 

 حسان موقف لم �فهمه أحد منهما : حتى ال یتهم �السكر والتخر�ف، و�نهي

 لم �خطئ فیما قال حسان : 

 وسأبدأ وطأة إرهابي �ه

 )۸۰(األخبار توافیكم في صبح الغد

ــورة  ــة ثـــــ ــي حالـــــ ــان فـــــ ــه �ـــــ ــح أنـــــ ــي توضـــــ ــان التـــــ ــائر حســـــ ــورة للثـــــ ــذه الصـــــ بهـــــ

ــه  ــیئا دون التصــــــــــر�ح �ــــــــ ــه شــــــــ ــرر فــــــــــي نفســــــــ ــه حتــــــــــى قــــــــ ــیة اعتملــــــــــت داخلــــــــ نفســــــــ

 نتیجة هذا الموقف من زمیل لهم.

وقـــــــــــد وضـــــــــــح مـــــــــــن ینهـــــــــــي الشـــــــــــاعر ذلـــــــــــك المنظـــــــــــر والفصـــــــــــل الثـــــــــــاني 

ــع  ــاد" واقتنـــــــــــ ــون "ز�ـــــــــــ ــن المجنـــــــــــ ــف مـــــــــــ ــم الموقـــــــــــ ــد فهـــــــــــ ــائر قـــــــــــ ــورة أن الثـــــــــــ الصـــــــــــ

�الكلمــــــــات، ودبــــــــر وقــــــــرر وهــــــــم �التنفیــــــــذ لشــــــــيء مــــــــا علــــــــى أمــــــــل معرفــــــــة الخبــــــــر 

 في الیوم المقبل.

ــن  ــیة �انـــــــــت مـــــــ ــرحیة قضـــــــ ــذه المســـــــ ــن خـــــــــالل هـــــــ ــاقش مـــــــ ــاعر ینـــــــ إن الشـــــــ

ــا تكــــــــــون  ــم ولعلهــــــــ ــا�ا فــــــــــي الــــــــــوطن العر�ــــــــــي فــــــــــي توقیــــــــــت حاســــــــ أخطــــــــــر القضــــــــ

فـــــــــي الیـــــــــوم الخـــــــــامس  1967التـــــــــي منیـــــــــت بهـــــــــا الـــــــــدول العر�یـــــــــة عـــــــــام  النكســـــــــة

ــى  ــمها إلـــــــ ــد قســـــــ ــه قـــــــ ــین �تـــــــــب یومیاتـــــــ ــاعر حـــــــ ــعید الشـــــــ ــل ســـــــ ــو، ولعـــــــ ــن یونیـــــــ مـــــــ

 خمس وذلك رمز للیوم الفاصل بین حیاتین.
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ــل الثالــــــــــث مبنــــــــــي درامیــــــــــاً  مــــــــــن أر�عــــــــــة منــــــــــاظر، األول والثــــــــــاني  والفصــــــــ

 "غرفة حسام الجاسوس والثالث "السجن" واألخیر غرفة التحر�ر.

ــان  ــان حســـــــ ــإذا �ـــــــ ــذروة، فـــــــ ــى الـــــــ ــدث إلـــــــ ــل الحـــــــ ــر األول �صـــــــ ــي المنظـــــــ فـــــــ

ــي  ــابي فـــــــ ــوم اإلرهـــــــ ــق مفهـــــــ ــى أن �حقـــــــ ــه علـــــــ ــه وزمالئـــــــ ــد نفســـــــ ــد عاهـــــــ ــائر" قـــــــ "الثـــــــ

 الجاســــــــــوس، فقــــــــــد فطــــــــــن صــــــــــد�قاه إلــــــــــى مــــــــــا ذهــــــــــب لیفعلــــــــــه الثــــــــــائر، الهــــــــــدف،

 حسام، وطبیعة حسان الثورة، والنتیجة أن تكون أقل من القتل.

�كـــــــــــون لقـــــــــــاء حســـــــــــان وحســـــــــــام الـــــــــــذي یـــــــــــدرك مـــــــــــا فكـــــــــــر فیـــــــــــه اآلخـــــــــــر 

ــه  ــاد وأن مجیئـــــــ ــن ز�ـــــــ ــر مـــــــ ــم الخبـــــــ ــد علـــــــ ــان قـــــــ ــه أن حســـــــ ــاش مفهومـــــــ ــدور نقـــــــ و�ـــــــ

ــات المعســــــــــــولة الكاذ�ــــــــــــة،  ــه عــــــــــــن عزمــــــــــــه �الكلمــــــــــ ــام و�حــــــــــــاول أن یثنیــــــــــ لالنتقــــــــــ

ــادر  ــائن و�بـــــــ ــدیق الخـــــــ ــائر تصـــــــ ــأبى الثـــــــ ــوي و�ـــــــ ــي �طـــــــ ــه �ـــــــ ــراج مسدســـــــ ــي إخـــــــ فـــــــ

صــــــــفحة غـــــــــدر، ولكـــــــــن حســــــــام �ســـــــــتعطفه بـــــــــال جــــــــدوى، و�صـــــــــل الكاتـــــــــب لكـــــــــي 

ــكل الســــــــــجن  ــا شــــــــ ــن خاللهــــــــ ــح مــــــــ ــوار یوضــــــــ ــام الحــــــــ ــل إتمــــــــ ــورة قبــــــــ ــجل صــــــــ �ســــــــ

ا وســــــــیطرة الظلــــــــم إ�ــــــــان عهــــــــد ســــــــابق تمــــــــت فیــــــــه هز�مــــــــة و�ــــــــان الســــــــجن مباـحـــــــ 

 ألي بريء یلقى فیه عذاب قاهر :

 حسام : حسان أرجوك

 إنك ال تعرف ما السجن 

 نى أن ینغرس القفل الصلب �أعصا�كال تعرف مع 
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 حتى تتحطم رأسك 

 یك األ�ام الفاقدة المعنى واالسمأن تلق 

 في أ�ام فاقدة المعنى واالسم 

 )۸۱(حین تخشى أن تصحو یوما ال تعرف من أنت  
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ــاعر یلقــــــــــي ضــــــــــوءاً  ــى أحــــــــــد عوامــــــــــل  إن الشــــــــ ــن خــــــــــالل صــــــــــورة علــــــــ مــــــــ

ــك  ــان ذلـــــــ ــا �ـــــــ ــة، ر�مـــــــ ــة أو الهز�مـــــــ ــد النكســـــــ ــي البلـــــــ ــل أن تلقـــــــ ــرة قبـــــــ كانـــــــــت منتشـــــــ

نتــــــــاج إ�جـــــــــابي لهـــــــــذه الصـــــــــورة، حیـــــــــث یبــــــــین جانبـــــــــا مـــــــــن معنـــــــــى حیـــــــــاة داخـــــــــل 

ــاني  ــل معــــــ ــره �ــــــ ــد زائــــــ ــف �فقــــــ ــجن" و�یــــــ ــم "الســــــ ــه اســــــ ــق علیــــــ ــان �طلــــــ ــدران مكــــــ جــــــ

هو�تــــــــــه لكــــــــــي اإلنســــــــــانیة حتــــــــــى أنــــــــــه �مكــــــــــن أن �فقــــــــــد اســــــــــمه، �یانــــــــــه وذاتــــــــــه و 

ــظ  ــذا اللفـــــــــ ــاعر هـــــــــ ــد الشـــــــــ ــرر عنـــــــــ ــا یتكـــــــــ ــع، �مـــــــــ ــام ال ینفـــــــــ ــبه حطـــــــــ ــیر شـــــــــ �صـــــــــ

ــدر  ــه القـــــــ ــي �فـــــــ ــه لكـــــــ ــد علیـــــــ ــو یؤ�ـــــــ ــات وهـــــــ ــن المناقشـــــــ ــر مـــــــ ــي �ثیـــــــ ــجن" فـــــــ "الســـــــ

ــا  ــو هنـــــ ــة، وهـــــ ــل النكســـــ ــورة، أو قبـــــ ــل الثـــــ ــوم قبـــــ ــه ذات یـــــ ــان علیـــــ ــذي �ـــــ ــافي الـــــ الكـــــ

متــــــــــأثر �ــــــــــالواقع و�ســــــــــجل جــــــــــزء منـــــــــــه لكــــــــــي �كشــــــــــف للنــــــــــاس حقیقــــــــــة غابـــــــــــت 

ــا ــنهم، إن شـــــــــــخص الشـــــــــ ــردد عـــــــــ ــا وتتـــــــــ ــز أوتارهـــــــــ ــارة تهتـــــــــ ــوى قیثـــــــــ ــیس ســـــــــ عر لـــــــــ

 والر�اح وقتئذ �انت عاصفة وساخنة. )۸۲(�فعل ر�اح الكون 

ــتخلص  ــى الـــــــــــ ــر علـــــــــــ ــائر �صـــــــــــ ــائن إال أن الثـــــــــــ ــتعطاف الخـــــــــــ ــم اســـــــــــ ورغـــــــــــ

ــن  ــذه مـــــــ ــدر ینقـــــــ ــة قـــــــ ــن ثمـــــــ ــه، ولكـــــــ ــن أمثالـــــــ ــد مـــــــ ــر أرض البلـــــــ ــى تطهـــــــ ــه حتـــــــ منـــــــ

ــه  ــن ورائـــــــ ــي یهـــــــــرب ومـــــــ ــة لكـــــــ ــق فرصـــــــ ــي تخلـــــــ ــاب لكـــــــ ــدق البـــــــ ــین یـــــــ ــوت حـــــــ المـــــــ

 طارده.حسان � 

ــم �ـــــــــــل التصـــــــــــادمات ومحاولـــــــــــة القتـــــــــــل،  اً ومـــــــــــازال الحـــــــــــدث متطـــــــــــور  رغـــــــــ

فقـــــــــد وصـــــــــل ســـــــــعید وز�ـــــــــاد وراء حســـــــــان خوفـــــــــا مـــــــــن أن یرتكـــــــــب األخیـــــــــر جـــــــــرم 

ــدیر حینمــــــــا �فاجــــــــأ  ــن هــــــــذا التقــــــ ــان أكبــــــــر مــــــ ــن الهــــــــول �ــــــ ــه الســــــــجن، ولكــــــ یدخلــــــ
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ــی ــعید بلیلـــــ ــون  ســـــ ــوس" فتكـــــ ــام "الجاســـــ ــوم حســـــ ــة نـــــ ــن غرفـــــ ــرج مـــــ ــة تخـــــ ــبه عار�ـــــ شـــــ

ــتنكر فیــــــــــــه  ــؤال �ســــــــــ ــك إال ســــــــــ ــك �ــــــــــــه وال �ملــــــــــ ــاد تفتــــــــــ ــاعقة تكــــــــــ ــدمة صــــــــــ الصــــــــــ

ــة  ــة إجا�ــــــ ــي عــــــــن أ�ــــــ ــي تغنــــــ ــة والتــــــ ــا الراهنــــــ ــى حالتهــــــ ــیر البنــــــــت إلــــــ ماحــــــــدث وتشــــــ

 و�كرر سعید سؤاله :
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 سعید : هل نالك �ا لیلى

 لیلى: في صدري رائحة منه حتى اآلن

 �ا مسكینةسعید : أغتصبك 

 )83(لیلى : بل نام على نهدي �طفل 

مــــــــــن هــــــــــذا الموقــــــــــف مقارنــــــــــة بلقــــــــــاء ســــــــــعید  إن الشــــــــــاعر یلقــــــــــي ضــــــــــوءاً 

فـــــــــي منزلـــــــــه، فـــــــــي حجـــــــــرة نومـــــــــه، �مبـــــــــادرة منهـــــــــا لكـــــــــي یتحـــــــــدا  ولیلـــــــــي، وأ�ضـــــــــاً 

، و�كــــــــــــون الـــــــــــرفض هــــــــــــو الـــــــــــرد خوفـــــــــــا مــــــــــــن ماضـــــــــــي یهــــــــــــدد روحـــــــــــا وجســـــــــــداً 

ــا تطلـــــــــب لیلـــــــــی برضـــــــــاء طمعـــــــــا فـــــــــي  المســـــــــتقبل، وهـــــــــا هـــــــــو حســـــــــام �عطـــــــــي مـــــــ

ــن  ــن أمـــــ ــه �عـــــــض مـــــ ــن نفســـــ ــا مـــــ ــي �عطیهـــــ ــا �ـــــ ــن یتملكهـــــ ــد مـــــ ــد، فالبنـــــــت تر�ـــــ مز�ـــــ

ــا أكثـــــــــر مـــــــــن مـــــــــرة لكـــــــــي تخـــــــــرج واألمـــــــــل  لـــــــــم تجـــــــــده مـــــــــع ســـــــــعید رغـــــــــم تحایلهـــــــ

 أمامها یتالشى.

ــعید ال ــل ســـــــــ ــوت داخـــــــــ ــب مكبـــــــــ ــح حـــــــــ ــورة توضـــــــــ ــه، والصـــــــــ ــى إعالنـــــــــ ــوى علـــــــــ  �قـــــــــ

ــذا المجهـــــــــول  ــى هـــــــ ــو �خشـــــــ ــتقبل وهـــــــ ــر للمســـــــ ــن حاضـــــــ ــد مـــــــ ــل متولـــــــ ــب أمـــــــ فالحـــــــ

منــــــــــــذ صــــــــــــباه وحتــــــــــــى اللحظــــــــــــة ونتیجــــــــــــة ذلــــــــــــك أن ذاعــــــــــــت لیلــــــــــــى أو �ــــــــــــادن، 

ــیلیاً  ــا �صـــــــــــراحة قولهـــــــــــا معترفـــــــــــة تفصـــــــــ ى أن نـــــــــــم، حتـــــــــــى أن ســـــــــــعید �خـشــــــــــ  �مـــــــــ

یبادرهـــــــا �ســــــــؤاله "هـــــــل أحببتـــــــه ؟" لیكــــــــون ف�صـــــــل األمـــــــر إلـــــــى أكثــــــــر مـــــــن ذلـــــــك 

 "أقسم أن یتزوجني". الرد سر�عا
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ــا  والشـــــــــاعر هنـــــــــا �صـــــــــل إلـــــــــى نقطـــــــــة ضـــــــــیاع لیلـــــــــى مـــــــــن ســـــــــعید لكـــــــــي یتملكهـــــــ

اآلخــــــــر والمعنــــــــى �فســــــــر نفســــــــه، فــــــــإذا �انــــــــت لیلــــــــى تســــــــاوي "بلــــــــد" وســــــــعید هــــــــو 

لألمــــــــــر علــــــــــى  " خــــــــــائن �صــــــــــبح ولیــــــــــاً االبــــــــــن الشــــــــــرعي، إذا فــــــــــاآلخر "جاسوســــــــــاً 

البلــــــــــد وهــــــــــذا �عنــــــــــي ضــــــــــیاع، وأقصــــــــــى مــــــــــا �مكــــــــــن أن �فعلــــــــــه ســــــــــعید أن �فقــــــــــد 

 عیه لكي تصرخ لیلى وهذا دلیل حب مكبوت.و 

إن الشــــــــــاعر یر�ــــــــــد أن �طــــــــــرق �ــــــــــاب مناقشــــــــــة صــــــــــر�حة حــــــــــادة القضــــــــــیة 

البلـــــــــد فـــــــــي ظـــــــــل واقـــــــــع مغلـــــــــف �ـــــــــالمرارة والر�ـــــــــود وســـــــــیطرة مـــــــــن دخیـــــــــل تملـــــــــك 

ــات والموقــــــــــــف  ــئول ال �ملــــــــــــك إال الكلمــــــــــ ــین أن المســــــــــ ــور فــــــــــــي حــــــــــ ــام األمــــــــــ زمــــــــــ

األدوار، "وقــــــــــــد اســــــــــــتخدم یتكشـــــــــــف مــــــــــــن ثنا�ــــــــــــا حقــــــــــــائق �عیــــــــــــدة عــــــــــــن تمثیــــــــــــل 

صــــــــــالح عبــــــــــد الصــــــــــبور فــــــــــي هــــــــــذه المســــــــــرحیة جانبــــــــــا مــــــــــن جوانــــــــــب موروثــــــــــه 

بـــــــــــوعي أكســـــــــــب موضـــــــــــوعه ثـــــــــــراه  -العر�ـــــــــــي والغر�ـــــــــــي والشـــــــــــعبي  -الثقـــــــــــافي 

 .)84(وعمقا ونضجا"

وفـــــــــي تطـــــــــور الســـــــــتمرار الحـــــــــدث مـــــــــع المنظـــــــــر الثـــــــــاني "نفـــــــــس المكـــــــــان" و�عـــــــــد 

ــق ســــــــــــعید وهــــــــــــروب حســــــــــــام خوفــــــــــــاً  مــــــــــــن أن �قتلــــــــــــه الثــــــــــــائر حســــــــــــان  أن �فیــــــــــ

ومعهمــــــــــا المجنــــــــــون "ز�ــــــــــاد" ومــــــــــازال الموقــــــــــف �جمعهــــــــــم، لیلــــــــــى تشــــــــــارك ســــــــــعید 

الحــــــــوار مــــــــرة أخــــــــرى فــــــــي محاولــــــــة منهــــــــا فــــــــك طالســــــــم موقــــــــف �اهــــــــت، تحــــــــاول 

ا حتــــــــــى تثبــــــــــت حــــــــــب محبــــــــــوس �أمــــــــــل أن أن تقتــــــــــرب منــــــــــه �قــــــــــدر مــــــــــا �مكنـهـــــــــ 
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�علـــــــــــن عـــــــــــن نفســـــــــــه لـــــــــــوال أن الطـــــــــــرف اآلخـــــــــــر ال �ســـــــــــتجیب وتحـــــــــــاول حینمـــــــــــا 

 أن ینتقل معها إلى بیته معترفة :تعرض علیه 

 لیلى : إني أتفتح لك .. ال جسمي

 ل �ل مغاور روحي و�هوفي المنسیةب 

 )۸5(سعید هل تأخذني یومًا ما 

فــــــــــــي موقــــــــــــف ضــــــــــــعف  والصــــــــــــورة تبــــــــــــرز �صــــــــــــراحة مالمــــــــــــح تكــــــــــــو�ن المــــــــــــرأة 

ــا �ـــــــــي ینقـــــــــذها مـــــــــن ظلـــــــــم،  تطلـــــــــب عونـــــــــاً  مـــــــــن رجـــــــــل تعتقـــــــــد أنـــــــــه أقـــــــــوى منهـــــــ

 والرجل ال �ملك من ذلك شیئا فالضعف سالحه والكلمة
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أقــــــــوى مــــــــا عنــــــــده ال تفعــــــــل شــــــــیئا، والمــــــــرأة مــــــــازال بــــــــداخلها أمــــــــل فــــــــي أن �قــــــــوي 

 الرجل الذي ترى فیه حماها.

ــعره معنــــــــــــاه  ــن شــــــــــ ــا مــــــــــ ــعید �عضــــــــــ ــي ســــــــــ ــر، و�لقــــــــــ ــوار آخــــــــــ ــدور حــــــــــ و�ــــــــــ

ــی  ــاول لیلـــــــ ــه، وتحـــــــ ــن نفســـــــ ــتكلم عـــــــ ــه یـــــــ ــدا و�أنـــــــ ــي أحـــــــ ــذي ال �حمـــــــ الضـــــــــعف الـــــــ

ــدرها،  ــك قــــــــ ــأس تــــــــــرى أن ذلــــــــ ــة الیــــــــ ــى مرحلــــــــ ــل إلــــــــ ــا ال تصــــــــ ــدوى لكنهــــــــ ــال جــــــــ بــــــــ

حتــــــــــى ینقلــــــــــب الوضــــــــــع فجــــــــــأة إلــــــــــى إعــــــــــادة تمثیــــــــــل الــــــــــدور فیمــــــــــا بــــــــــین قــــــــــیس 

 ولیلی، مشهد و آخر �اعتراف ضمني من �الهما.

والشـــــــــاعر فــــــــــي عالقــــــــــة لیلـــــــــى وســــــــــعید �حــــــــــاول أن یبقـــــــــي خیطــــــــــأ یــــــــــر�ط 

ــا حتــــــــى ال تنقطــــــــع الصــــــــلة نهائیــــــــاً  رغــــــــم تواجــــــــد شــــــــخص آخــــــــر، فاألمــــــــل  بینهمــــــ

مــــــــازال لــــــــم یتالشــــــــى والبنــــــــت رغــــــــم لجوئهــــــــا لحســــــــام وهــــــــي نقطــــــــة ضــــــــعف منهــــــــا 

ــا إن لـــــــــم  ــا، إال أنهـــــــــا مازالـــــــــت تـــــــــرى فیـــــــــه مالذهـــــــ ونتیجـــــــــة إعـــــــــراض ســـــــــعید عنهـــــــ

یوضــــــــــح ذلــــــــــك �الكلمــــــــــات الشــــــــــعر�ة مــــــــــن بــــــــــین  �كــــــــــن الیــــــــــوم فالغــــــــــد، والكاتــــــــــب

ــعر  ــاءة وقـــــــــــرض الشـــــــــ ــد اإلغمـــــــــ ــردین �عـــــــــ ــا منفـــــــــ ــورة لهمـــــــــ ــكلت صـــــــــ ــوط شـــــــــ خطـــــــــ

ــدة  ــا، ومناشــــــ ــألف قلبیهمــــــ ــى بتــــــ ــل المعنــــــ ــذي �كتمــــــ ــیس والــــــ ــی وقــــــ ــان لیلــــــ ــى لســــــ علــــــ

 میني إلى حضنك" لكي تجاو�ه :سعید محبو�ته لیلى "ض

 لیلى : نم أرجوك حبیبي

 .. نم في رأسك �ضع شعیرات بیضاء نم
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 صرها من قبللم أ� 

 )6۸(وسأنزعها یوما ما 

 

 

 

 

ــر مقصـــــــود  ــد جفـــــــاء غیـــــ ــاد ســـــــر�عا �عـــــ ــود قـــــــد عـــــ ــول �كـــــــون الســـــ ــذا القـــــ بهـــــ

ــه  ــى أنــــــــ ــي حتــــــــ ــوة ماضــــــــ ــن قســــــــ ــد مــــــــ ــار المتولــــــــ ــعف الحصــــــــ ــة ضــــــــ ــه نتیجــــــــ ولكنــــــــ

جعــــــــــل المســـــــــــتقبل صـــــــــــفحة ســـــــــــوداء، والفــــــــــارس هنـــــــــــا شـــــــــــاعر ســـــــــــالحه الكلمـــــــــــة 

انتهــــــــى لتــــــــوه فــــــــي عصــــــــر �ــــــــان ســــــــالح القــــــــوة فیــــــــه الكلمــــــــة، و�ــــــــان العــــــــالم قــــــــد 

 من حرب عالمیة.

وتعــــــــود لیلــــــــي ســــــــر�عة لســــــــعید واألمــــــــل یراودهــــــــا إلــــــــى یــــــــوم أقتــــــــرب میعــــــــاده �ــــــــي 

ــاً  ــد یومــــــ ــده، بــــــــل تتعهــــــ ــادت أن تفقــــــ ــد أن �ــــــ ــه �عــــــ ــد وجدتــــــ ــذها، وقــــــ ــد مــــــــن ینقــــــ  تجــــــ

 ما أن تخلع عنه هذا الضعف المتمثل في �عض شعیرات بیضاء.

ــرطة  ــد أن جعـــــــــل الشـــــــ ــام �عـــــــ ــا، حیـــــــــث �عـــــــــود حســـــــ ــازال قائمـــــــ ــهد مـــــــ والمشـــــــ

ــي  ــام لكـــــ ــود حســـــ ــاد"، �عـــــ ــروب "ز�ـــــ ــد هـــــ ــان" �عـــــ ــائر "حســـــ ــى الثـــــ ــبض علـــــ ــي القـــــ تلقـــــ

ــانه إلـــــــى  ــد انتقلـــــــت مـــــــن أحضـــــ ــد البنـــــــت قـــــ ــا �جـــــ ــذا المشـــــــهد فیثـــــــور حینمـــــ یـــــــرى هـــــ

خونـــــــة، �طلـــــــب منهـــــــا طـــــــرده مـــــــن بیتـــــــه حیـــــــث حما�ـــــــة غیـــــــره وهـــــــو �عتبـــــــره مـــــــن ال
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ــعید  ــبث �ســـــــ ــى تتشـــــــ ــن لیلـــــــ ــب" ولكـــــــ ــا �لـــــــ ــم .. �ـــــــ ــه "قـــــــ ــائم �حذائـــــــ ــو نـــــــ ــه وهـــــــ یدفعـــــــ

 "لة لحسام "لحظات وسنمضي عن بیتكقائ 

هــــــــــذه صــــــــــورة تمثــــــــــل صــــــــــراع بــــــــــین طــــــــــرفین "حســــــــــام" فــــــــــي موقــــــــــف قــــــــــوة 

ــوعي، علــــــــــى البنــــــــــت "لیلــــــــــى"  ــة مــــــــــن فقــــــــــد الــــــــ ــعید" ال �قــــــــــوى علــــــــــى الحر�ــــــــ "ســــــــ

ــا یثیـــــــــــر حمـــــــــــاس حیـــــــــــث تكـــــــــــون الغلبـــــــــــة لألضـــــــــــعف ـفــــــــــ  ي هـــــــــــذا الموقـــــــــــف، مـــــــــ

ــا لـــــــه لـــــــوال  األقـــــــوى وهـــــــو فـــــــي بیتـــــــه، والبنـــــــت حتـــــــي المـــــــس �انـــــــت فـــــــي یـــــــده ملكـــــ

قــــــــدوم ز�ــــــــاد فــــــــي الفجــــــــر ینقــــــــذها قبــــــــل أن تفقــــــــد حر�تهــــــــا ولــــــــذلك فحســــــــام �صــــــــر 

 : على أن یترك سعید البیت منفرداً 

 حسام : ال .. بل �مضي وحده
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 الموسیقىأنت تظلین معي .. نشرب �أسا .. أو نسمع �عض 

 )۸۷(نتسلق سلمها حتى نصل إلى آفاق األمس 

ــالیوم لیتحقـــــــــق  ــد حســـــــــام وصـــــــــل األمـــــــــس �ـــــــ هكـــــــــذا یتطـــــــــور الحـــــــــدث و�ر�ـــــــ

ــة  ــا یـــــــــزعم، ولكـــــــــن الفرصـــــــ ــا لـــــــــم ینشـــــــــده وقـــــــــد أوشـــــــــك لـــــــــوال زوار الفجـــــــــر �مـــــــ مـــــــ

یراهـــــــا قائمـــــــة حیـــــــث ســـــــعید قـــــــد أعیـــــــاه الموقـــــــف وســـــــیطرد مـــــــن بیتـــــــه لیصـــــــل هـــــــو 

 لنها�ة بدأت �األمس.

ــب �الكلمـــــــــــات ــوراً  والكاتـــــــــ ــعر�ة �حقـــــــــــق صـــــــــ ــي  الشـــــــــ الضـــــــــــوء علـــــــــــى فنیـــــــــــة، یلقـــــــــ

قــــــــــد رســــــــــمت شخصــــــــــیات ومســــــــــاحة وألــــــــــوان مختلفــــــــــة  التكــــــــــو�ن و�ــــــــــأن خطــــــــــوطً 

 تعكس الحالة النفسیة.

ــق  ــراع، �فیــــــــ ــن صــــــــ ــة مــــــــ ــه �قیــــــــ ــه مازالــــــــــت فیــــــــ ــأزم ولكنــــــــ وألن الموقــــــــــف یتــــــــ

ســــــــــعید والضــــــــــعف قــــــــــد تملــــــــــك منــــــــــه و�ــــــــــرى لیلــــــــــي تضــــــــــیع منــــــــــه أمــــــــــام عینیــــــــــه 

تــــــــــك �ضــــــــــحیته، وال �جــــــــــد أمامــــــــــه ســــــــــوى والجاســــــــــوس �الــــــــــذئب الثــــــــــائر یر�ــــــــــد الف

ــاالً  ــال علیـــــــــه ضـــــــــر� برونـــــــــزي  تمثـــــــ ــام لكـــــــــي ینهـــــــ ــیح �ع اً ، �غافـــــــــل حســـــــ جـــــــــزه و�صـــــــ

ــذها مـنـــــــــ  ــن تأخــــــــ ــال لــــــــ ــوت عــــــــ ــائع �صــــــــ ــارج لبــــــــ ــن الخــــــــ ــوت مــــــــ ــل الصــــــــ ي" و�صــــــــ

 الصحف ینادي "احترقت القاهرة".

لینهــــــــــــي الشــــــــــــاعر هــــــــــــذا المنظــــــــــــر، فــــــــــــي لحظــــــــــــة فاصــــــــــــلة بــــــــــــین �قــــــــــــاء 

ــدث آخـــــــــــر �حمـــــــــــل دا ــیاع البنـــــــــــت واســـــــــــتقباال لحـــــــــ ــه ضـــــــــــیاع أ�ضـــــــــــا، وضـــــــــ خلـــــــــ
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فالقـــــــــاهرة األم تحتـــــــــرق وهـــــــــذا وصـــــــــف ینطبـــــــــق علـــــــــى فتـــــــــرة زمنیـــــــــة أراد الشـــــــــاعر 

 إلقاء الضوء علیها.

و�نتقـــــــــــــل الشـــــــــــــاعر لمكـــــــــــــان آخـــــــــــــر، �عـــــــــــــد أحـــــــــــــداث الماضـــــــــــــي، غرفـــــــــــــة 

ــاد المجنــــــــــون، حنــــــــــان  ــتاذ، ز�ــــــــ التحر�ــــــــــر، األشــــــــــخاص قــــــــــد نقصــــــــــوا وهــــــــــم، األســــــــ

ــتاذ مراجعـــــــــــة  الماضـــــــــــي  أحـــــــــــداثالمتعقلـــــــــــة وســـــــــــلوى الشـــــــــــاعرة، و�ســـــــــــتهل األســـــــــ

ومعا�شـــــــــــــته فــــــــــــــي ذ�ــــــــــــــرى الــــــــــــــزمالء المفقـــــــــــــودین، ســــــــــــــعید الشــــــــــــــاعر، حســــــــــــــان 

ــاً  ــا فـــــــــي الســـــــــجن عقا�ـــــــ ــام  الثـــــــــائر، و�الهمـــــــ مـــــــــن أجـــــــــل الـــــــــوطن فـــــــــي ظـــــــــل حكـــــــ

 غر�اء أو أسرى لكراسي السلطة.

وتكــــــــــــون الصــــــــــــورة �ــــــــــــارزة تنطــــــــــــق �ــــــــــــالتكو�ن، معالمهــــــــــــا واضــــــــــــحة فــــــــــــي 

ــتاذ الــــــــذي �طلــــــــب مــــــــنهم تــــــــذ�ر ـمـــــــ حــــــــوار ز�ــــــــاد ردا عـلـــــــ  ــاً ن فقــــــــدو ى األســــــ  ا قر�انــــــ

لر�ــــــــــاح تحملهــــــــــم فــــــــــي ســــــــــفینة تبحــــــــــر بهــــــــــم إلــــــــــى المســــــــــتقبل، فمــــــــــازال األســــــــــتاذ 

لغــــــــــــدر، وتكــــــــــــون متمســــــــــــك �ــــــــــــالقلم و�الكلمــــــــــــة تجــــــــــــاه قــــــــــــالع تملؤهــــــــــــا أســــــــــــلحة ا

 الصورة ردا وتساؤل :

 ز�اد : أستاذي الطیب

 هل نرحل للمستقبل

 )۸۸(في سفن من ورق الصحف األصفر ؟ 
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لتعطــــــــــــــــي معنــــــــــــــــى واضــــــــــــــــح صــــــــــــــــورة یرســــــــــــــــمها الشــــــــــــــــاعر �الكلمــــــــــــــــات 

للـــــــــرفض، التكـــــــــو�ن الفنـــــــــي لمســـــــــاحة اتخـــــــــذ األســـــــــتاذ مكانـــــــــا فیهـــــــــا والبـــــــــاقین قـــــــــد 

شــــــــغلوا اآلخــــــــر وحــــــــوار متبــــــــادل ولكــــــــل مــــــــنهم رؤ�ــــــــة ورأي فــــــــي صــــــــلة الماضــــــــي 

، �المســـــــــتقبل حیـــــــــث یـــــــــرى األســـــــــتاذ تكثیـــــــــف مقـــــــــاالت اإلعـــــــــراض علـــــــــى الواقــــــــــع

ــا المجنـــــــون و�أنـــــــه �حمـــــــل عقـــــــالً  ــاـپــــــ  أمـــــ كـــــــون یـــــــري اآلخـــــــرون فی  ری �ـــــــه أ�عـــــــد مـــــ

�ملــــــــــؤه مــــــــــرارة واقــــــــــع اختطــــــــــف زمــــــــــیاله فــــــــــي  اً تســــــــــاؤله المــــــــــتهكم �حمــــــــــل رفـضـــــــــ 

ظـــــــــــروف متشـــــــــــابهة وهـــــــــــي دفـــــــــــاع عـــــــــــن حـــــــــــق، عـــــــــــن وطـــــــــــن، عـــــــــــن عـــــــــــرض، 

والكاتـــــــــب یبـــــــــرز هـــــــــذا المعنـــــــــى لتـــــــــأثره �معا�شـــــــــة واقـــــــــع أحـــــــــس فیـــــــــه �خلـــــــــل فـــــــــي 

ــوت حینمـــــــــا �قـــــــــول  ــا �الكاتـــــــــب ت. س. الیـــــــ ــتوى، ولتـــــــــأثره أ�ضـــــــ ــر مـــــــــن مســـــــ أكثـــــــ

رحلــــــــــة �جــــــــــب أن تظهــــــــــر فیهــــــــــا ثــــــــــورة "أعتقــــــــــد أن المســــــــــرح قــــــــــد وصــــــــــل إلــــــــــى م

 .)۹8(فیما �ختص �المبادی 

ــا براهینـــــــــــه  ومـــــــــــن الصـــــــــــورة ینطلـــــــــــق حـــــــــــوار آخـــــــــــر، یـــــــــــدفع فیـــــــــــه �الهمـــــــــ

العبــــــــــــور المحنــــــــــــة إلــــــــــــى اللحظــــــــــــة الفاصــــــــــــلة بــــــــــــین الظلــــــــــــم والعــــــــــــدل، و�حــــــــــــاول 

ــوطًا والبـــــــد لهـــــــم مـــــــن  ــلة مســـــــیرة قطعـــــــوا فیهـــــــا شـــــ ــتاذ شـــــــحن اآلخـــــــر لمواصـــــ األســـــ

ــي  ــا فـــــ ــي هنـــــ ــاة، وهـــــ ــوق المأســـــ ــًا فـــــ ــو یومـــــ ــة و�علـــــ ــف الغمـــــ ــى تتكشـــــ ــتمرار حتـــــ االســـــ

ــبه  ــه الشــــــ ــر، فــــــــي ظــــــــروف �كــــــــون وجــــــ ــاعر تحتــــــــل الماضــــــــي والحاضــــــ فكــــــــر الشــــــ

ــق ــرًا، و�حقــــــ ــا �بیــــــ ــد  فیهــــــ ــأن فاقــــــ ــاد و�ــــــ ــون ز�ــــــ ــوار المجنــــــ ــن حــــــ ــرى مــــــ ــورة أخــــــ صــــــ

العقــــــــل لـــــــــه الحر�ــــــــة المطلقـــــــــة لیقـــــــــول الــــــــرأي بـــــــــال مؤاخـــــــــذة، حتــــــــى أنـــــــــه الوحیـــــــــد 
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ــداً  ــة �عیـــــــــ ــة الحر�ـــــــــ ــنفس رائحـــــــــ ــي یتـــــــــ ــذي �قـــــــــ ــائر الـــــــــ ــتقبل الثـــــــــ ــجن اســـــــــ ــن ســـــــــ  عـــــــــ

 والشاعر.

 ال أعرف �ا أستاذي �یف أحلق فوق المأساة   ز�اد :

 )09( قید في قدميم فوق جبیني .. والمأساة ردائي .. وش

إن الشــــــــــــاعر یتخــــــــــــذ مــــــــــــن وضــــــــــــع �ــــــــــــان ســــــــــــائدًا فــــــــــــي الماضــــــــــــي فــــــــــــي 

ــو  ــل ثــــــــورة یولیــــــ ــددة وهــــــــي ماقبــــــ ــة محــــــ ــاحة زمنیــــــ ــدفًا �ــــــــي ۱۹5۲مســــــ  �شــــــــهور هــــــ

�ســــــــــتلهمه لتعر�ــــــــــة أحــــــــــداث الماضــــــــــي القر�ــــــــــب مــــــــــازال صــــــــــداه ملتصــــــــــقا �جســــــــــد 

المصـــــــــري یؤرقـــــــــه فـــــــــي �ـــــــــل مكـــــــــان وزمـــــــــان، حتـــــــــى أن الكلمـــــــــة فقـــــــــدت معناهـــــــــا 

ــدة  ــال ذا فائــــــ ــتج فعــــــ ــلح أن ینــــــ ــر �صــــــ ــدف آخــــــ ــن هــــــ ــوى البحــــــــث عــــــ ــق ســــــ ــم یبــــــ ولــــــ

 أمام أوضاع جثمت على أنفاس شعب مغلوب على أمره.

ى فكیــــــــــف �كــــــــــون والصــــــــــورة مــــــــــن خــــــــــالل �لمــــــــــات ز�ــــــــــاد تنطــــــــــق �ــــــــــالمعن 

ــر  ــل فكــــــــــ ــداخل، داخــــــــــ ــة �الــــــــــ ــي أصــــــــــــال منزرعــــــــــ ــاة وهــــــــــ ــوق المأســــــــــ التحلیــــــــــــق فــــــــــ

ــبة لـــــــــه رداء �ســـــــــتر عر�ـــــــــه وخـــــــــف �مشـــــــــي �ـــــــــه  اإلنســـــــــان وجســـــــــده، تمثـــــــــل �النســـــــ

ومعـــــــــــــه حیـــــــــــــث أراد، أي أن المأســـــــــــــاة تتملكـــــــــــــه وتحاصـــــــــــــره، وتوافـــــــــــــق الفتاتـــــــــــــان 

 على �لمات ز�اد حیث �كون لكل منهما اتجاهًا آخر �عیدًا عن
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ــحفیة  ــة الصــــــــ ــاالمهنــــــــ ــدا فیهــــــــ ــن أن �جــــــــ ــا  �مكــــــــ ــاد لهمــــــــ ــارك ز�ــــــــ ــهما، و�بــــــــ خالصــــــــ

طعهــــــــــا إال عامــــــــــل ذلــــــــــك و�نضــــــــــم إلیهمــــــــــا تــــــــــار�ین األســــــــــتاذ فــــــــــي وحــــــــــدة ال �قا

 المطبعة في قوله "

 الحاج علي : عفوا �ا أستاذ

 ة في المطبعة یلمون األعداد اآلنالشرط

 )۹۱(و�قولون : الرخصة قد سحبت 

ــاج علــــــــي  ــا للحــــــ ــتاذ موجهــــــ ــواب لیكــــــــون الــــــــرد مــــــــن األســــــ "أغلــــــــق �ــــــــل األبــــــ

وتكـــــــــــون الصـــــــــــورة قـــــــــــد وصـــــــــــلت لنها�ـــــــــــة تفـــــــــــرق فیهـــــــــــا الكـــــــــــل وتضـــــــــــیع بـــــــــــذلك 

ــة  ــاظ واألحــــــــــرف تار�ــــــــ ــي األلفــــــــ ــوة تحمــــــــ ــن قــــــــ ــدت عــــــــ ــد �عــــــــ ــت قــــــــ ــة مادامــــــــ الكلمــــــــ

ــورة  ــنع ثـــــــ ــاة وتصـــــــ ــو تلـــــــــك المأســـــــ ــن أن تمحـــــــ ــة عمـــــــــر �مكـــــــ ــوة فرصـــــــ لمنطـــــــــق القـــــــ

 لینهي الشاعر ذلك المنظر.

ــاً  ــع واألخـیـــــــــــ  وختامــــــــــ ــر الرا�ــــــــــ ــون المنظــــــــــ ــرحیة �كــــــــــ ــك المســــــــــ ــداً لتلــــــــــ ــن  ر �عیــــــــــ عــــــــــ

 المكان السابق وهو "السجن" مع الشاعر واألستاذ تلحق بهما

 لیلی.

ــي  ــي الماضـــــــ ــرت فـــــــ ــاؤالت �ثـــــــ ــى تســـــــ ــة علـــــــ ــح إجا�ـــــــ ــر یوضـــــــ ــك المنظـــــــ ذلـــــــ

ومـــــــــازال صـــــــــداها �عـــــــــیش فـــــــــي الحاضـــــــــر، ولكـــــــــن المســـــــــتقبل �ختلـــــــــف فـــــــــي قـــــــــول 

 الشاعر العظیم شكسبیر" أكون أو ال أكون. .
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ــذه، شــــــــاعر �ل ــع تلمیــــــ ــیم حــــــــوار مــــــ ــتاذ �قــــــ ــم تفعــــــــل فاألســــــ ــه ســــــــالحه، لــــــ متــــــ

شــــــــيء لكنــــــــه دافـــــــــع عــــــــن حبــــــــه �عـــــــــدما عجــــــــزت �لماتــــــــه �ســـــــــالح آخــــــــر، دخـــــــــل 

الســــــــــــجن وهــــــــــــاهو قســــــــــــا�ع ال �عــــــــــــرف مــــــــــــن �حــــــــــــاوره، األســــــــــــتاذ، أم المنقــــــــــــذ، أم 

ــادم وفـــــــي  ــم �القـــــ ــة �حلـــــ ــعید فـــــــي دائـــــــرة مغلقـــــ ــده، و�عـــــــیش ســـــ ــده رســـــــول مـــــــن عنـــــ یـــــ

 �جدي في مثل اً السیف، وال �جد األستاذ حوار 

 حتــــــــــى �عتــــــــــرف ســــــــــعید �أمنیتــــــــــه المكبوتــــــــــةن حاجتــــــــــه حالتــــــــــه إال أن �ســــــــــأله ـعـــــــــ 

 تي سطرها في ورقة �ي ال ینساها :ال

 سعید : �ا سیدنا القادم من �عدي

 ا أصغر من ینتظرونك في شوق محمومأن 

 نة لي .. إذ أني اآلن نز�ل السجنال مه

 متهما �النظر إلى المستقبل

 لكني أكتب لك

 إلى :و�ستمر سعید في إلقاء المكتوب حتى �صل 

 نرجو أن تأتي و�أقصى سرعة

 فالصبر تبدد

 والیأس تمدد

 إما أن تدر�نا اآلن
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 أو لن تدر�نا �عد

 )۹۲(حاشیة : ال تنسى أن تحمل سیفك 

ــا ــات فـــــــــ ــاعر �الكلمـــــــــ ــا الشـــــــــ ــتاذ صـــــــــــورة �حققهـــــــــ ــیر إلـــــــــــى األســـــــــ لتكو�ن �شـــــــــ

ــعید،  ــيء أوســــــ ــل شــــــ ــم �فعــــــ ــد لــــــ ــي قیــــــ ــجون فــــــ ــر مســــــ ــق حــــــــر، واآلخــــــ ــدهما طلیــــــ حــــــ

ــاذا ــوس إنقـــــــــ ــرب الجاســـــــــ ــوی ضـــــــــ ــي، إال أن  ســـــــــ ــع �كفـــــــــ ــي رأ�ـــــــــ ــذا فـــــــــ ــت وهـــــــــ للبنـــــــــ

ــه  ــنفس والخــــــــــوف عودتــــــــ ــازال المجــــــــــرم یتــــــــ ــم تكــــــــــن فــــــــــي مقتــــــــــل، فمــــــــ الضــــــــــر�ة لــــــــ

ــا تتحقـــــــق  ــتاذ لعلهـــــ ــا لألســـــ ــة �عطیهـــــ ــه فـــــــي ورقـــــ ــجل أمنیتـــــ ــو �ســـــ ــذلك فهـــــ ــا، لـــــ معافـــــ

ــق  ــن طر�ـــــ ــب عـــــ ــق الحـــــ ــن تحقیـــــ ــز عـــــ ــون عجـــــ ــى والمجنـــــ ــي لیلـــــ ــعید فـــــ ــا إن ســـــ یومـــــ

قــــــــــد وصــــــــــل وهــــــــــا هــــــــــو  )۹۳(عــــــــــن تحقیــــــــــق الحر�ــــــــــة التخصــــــــــیب، فعجــــــــــز أ�ضــــــــــاً 

 إلى نقطة ضعف أغلقت أمامه �ل األبواب.

 

 والصورة توضح �الكلمات فشل �فاح ینقصه

ــیفا  الســـــــیف �ســـــــالح القـــــــوة المعتـــــــرف �ـــــــه فـــــــي زمـــــــن یـــــــتحكم فیـــــــه مـــــــن �حمـــــــل ســـــ

ــأله عــــــــــــن  ــذ �ســــــــــ ــید المنقــــــــــ ــداءه للســــــــــ ــعید نســــــــــ ال �لمــــــــــــة، الصــــــــــــورة تســــــــــــجل لســــــــــ

الموعـــــــد وعـــــــن مـــــــا وصـــــــل إلیـــــــه الشـــــــعب المتعـــــــب، فقـــــــد وصـــــــل إلـــــــى قمـــــــة �ـــــــأس 

 دها�ع
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طوفــــــــــــان إن لــــــــــــم �ــــــــــــأت ســــــــــــر�عا، والبــــــــــــد أن �ــــــــــــأتي لكــــــــــــي ینقــــــــــــذ و�ال ســــــــــــتكون 

ــادم أن �حمــــــــــــل معــــــــــــه الســــــــــــیف وســــــــــــیلة  ــة، و�ؤ�ــــــــــــد فــــــــــــي �لماتــــــــــــه للقــــــــــ الكارثــــــــــ

 استرداد الحق و�تر الظلم لكي یتولد منه الفجر.

ــد  ــعید فقــــــ ــع لیلــــــــی وســــــ ــورة التــــــــي تجمــــــ ــة تلــــــــك الصــــــ ــام الصــــــــور الفنیــــــ و�كــــــــون ختــــــ

ــاءت إال ــة وهـــــــــي ماجـــــــ ــد �رامـــــــ ــذها مـــــــــن فقـــــــ ــذها،  أنقـــــــ ــا لمـــــــــن أنقـــــــ لتســـــــــجل اعترافـــــــ

ــاؤالت  ــو الــــــــــرد علــــــــــى تســــــــ ــا فالصــــــــــمت �كــــــــــون هــــــــ ــات تهــــــــــرب منهــــــــ لكــــــــــن الكلمــــــــ

ســــــــــعید المتالحقــــــــــة، �ســــــــــألها عـــــــــــن اآلخــــــــــر إذا �انــــــــــت قـــــــــــد مالســــــــــت لــــــــــه فـــــــــــي 

 لحظة ضعف، لكنه �ختتم حواره : سعید : یوما ما ستحبین سواه 

ن رجــــــــــال �عــــــــــرف أن اســــــــــمك لیلــــــــــى و�ناد�ــــــــــك �اســــــــــمك أنــــــــــا وقــــــــــت مفقــــــــــود بــــــــــی 

 )94(الوقتین أنا أنتظر القادم 

ــا  ــا منهـــــــ ــتلهم �عضـــــــ ــرحیة التـــــــــي اســـــــ ــك المســـــــ ــاعر تلـــــــ ــي الشـــــــ ــورة ینهـــــــ ــذه الصـــــــ بهـــــــ

مــــــــــــن التــــــــــــراث مســــــــــــرحیة "مجنــــــــــــون لیلــــــــــــى" حیــــــــــــث اســــــــــــتعار �عــــــــــــض األبیــــــــــــات 

ــا،  ــذي تملــــــــك قلبیهمــــــ ــى والحــــــــب الــــــ ــة قســــــــپس بلیلــــــ ــي توضــــــــح عالقــــــ الشــــــــعر�ة التــــــ

ــي ــة التـــــ ــى الرؤ�ـــــ ــل إلـــــ ــى ینتقـــــ ــر حتـــــ ــهد أو أكثـــــ ــا مشـــــ ــي ثنا�ـــــ ــا  وذلـــــــك فـــــ ــن أجلهـــــ مـــــ

 كتب مسرحیته، وقد تأثر أ�ضا �الكاتب اإلنجلیزي ت.س. الیوت
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ــي   ــر فــــــ ــه �ظهــــــ ــه وزنــــــ ــاعر لــــــ ــة، "إن أي شــــــ ــاره الثور�ــــــ ــعاره وأفكــــــ ــل أشــــــ فــــــــي مجمــــــ

ــالمعنى الحقیقــــــــــي للكلمــــــــــة "تا�ـعـــــــــ الســــــــــنین القادمــــــــــة ســــــــــوف �ـكـــــــــ  " أللبــــــــــوت اً ون �ــــــــ

 ).5۹(إذ أنه سیكون قد تعلم على ید�ه من أین یبدأ 

والصــــــــــورة األخیــــــــــرة یوضــــــــــح الشــــــــــاعر فیهــــــــــا أن ســــــــــعید ومــــــــــن معــــــــــه لــــــــــم 

ــب  ــاء رحـــــــ ــي فضـــــــ ــداها فـــــــ ــاعت صـــــــ ــي ضـــــــ ــات والتـــــــ ــيء �الكلمـــــــ ــى شـــــــ ــلوا إلـــــــ �صـــــــ

فــــــــــي حــــــــــین أن القــــــــــوة أو الســــــــــیف �مكــــــــــن أن ترجــــــــــع حــــــــــق ســــــــــلب فــــــــــي غفلــــــــــة، 

ــا �أنـــــــــه لـــــــــم �كـــــــــن ا لرجـــــــــل الـــــــــذي و�عاتـــــــــب ســـــــــعید لیلـــــــــی و�خفـــــــــف عنهـــــــــا معترفـــــــ

ــو  ــیف، وهــــــــ ــده الســــــــ ــل و�یــــــــ ــذا الرجــــــــ ــيء هــــــــ ــوف �جــــــــ ــن ســــــــ ــدرها، ولكــــــــ �عــــــــــرف قــــــــ

ــاً  ــأثر  أ�ضـــــــــ فـــــــــــي انتظـــــــــــار هـــــــــــذا القـــــــــــادم، "إن خیـــــــــــال �ـــــــــــل جیـــــــــــل یتجـــــــــــدد و�تـــــــــ

ــعرائه" ــز علــــــــی )96(شــــــ ــو یر�ــــــ ــة وهــــــ ــة قادمــــــ ــد لمرحلــــــ ــاعر �مهــــــ ــأن الشــــــ ــالح  و�ــــــ ســــــ

ــر، فــــــــإن  ــان لیلــــــــى أو مصــــــ ــواء �ــــــ ــق الضــــــــائع ســــــ ــاس الســــــــترداد الحــــــ ــوة �أســــــ القــــــ

الشخصـــــــــــــیات لیســـــــــــــت �صـــــــــــــفة نهائیـــــــــــــة إنســـــــــــــانیة علـــــــــــــى اإلطـــــــــــــالق ولكنهــــــــــــــا 

 .)۹۷(محض رموز لرؤ�ة الشاعر 
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 ا�خاتمـــــــة 

 

تناولــــت الباحثــــة مــــن خــــالل ھــــذه الدراســــة مســــرحیتین للكاتــــب 

ــل  ــذي وصــ ــبور الــ ــد الصــ ــالح عبــ ــاعر صــ ــى والشــ ــدرامي إلــ ــعر الــ بالشــ

ــري  ــن المســــرح النثــ ــي تختلــــف عــ ــعریة التــ ــدراما الشــ ــة "الــ ــھ الحتمیــ نھایتــ

ــة  ــأت الباحثـ ــد لجـ ــورة، وقـ ــن صـ ــر مـ ــا أكثـ ــد منھـ ــعر تتولـ ــة الشـ ــث أن لغـ حیـ

ــوي حیـــث أن الكلمـــات  ــا التشـــكیلي ولـــیس اللغـ ــى الصـــورة الفنیـــة بمعناھـ إلـ

ـ  ــة ـفـ ــورة المرئیـ ــوین الصـ ــى تكـ ــل علـ ــة تعمـ ــوارات مختلفـ ــي حـ ــعریة فـ ي الشـ

خیــــال القــــارئ، تمامــــا كالفنــــان المخــــرج فــــي المســــرح أو الســــینما حینمــــا 

یحــــول مجموعــــة مــــن المشــــاھد المكتوبــــة إلــــى عمــــل فنــــي مرئــــي، ھكــــذا 

 كانت تحویل الكلمات إلى صور فنیة ثم تحلیلھا.

ــا  ــالج" ومنھـــ ــاة الحـــ ــت "مأســـ ــاعر كانـــ ــى للشـــ ــرحیة األولـــ والمســـ

لمــــات خطوطھــــا اختــــارت الباحثــــة مجموعــــة مــــن الصــــور التــــي كانــــت الك

ــد  وألوانھـــــا فـــــي مســـــاحات اختلفـــــت والحـــــدث والموقـــــف الـــــدرامي، وقـــ

ــوره  ــع تطـ ــدث ومـ ــة الحـ ــذ بدایـ ــرى منـ ــى أخـ ــورة إلـ ــن صـ ــة مـ ــت الباحثـ تنقلـ

ــھ  ــأ الشــــاعر إلــــى التــــراث لكــــي یســــتلھم منــ ومناقشــــة حواراتــــھ، وقــــد لجــ

ــرض  ــرب وأراد أن یتعــ ــن قــ ــھا عــ ــرھا وعایشــ ــیة عاصــ ــبھ لقضــ ــھ الشــ وجــ

لخطــــأ المنتشــــر وفســــاد الحكــــام المطلــــق الــــذي لھــــا ویشــــیر إلــــى الظلــــم وا

ســـخر كـــل شـــيء لبقائـــھ، فكانـــت أحـــداث الحـــالج ومـــا القـــاه مـــن ظلـــم حتـــى 

ــراً  ــكل خطـ ــي تشـ ــلوبة والتـ ــوقھم المسـ ــاس لحقـ ــار النـ ــبیل إبصـ ــي سـ ــوت فـ  المـ

 إذا وافقت على استمرار نظام الحكم بشكلھ القائم.

ـ أمــــا المســــرحیة الثانیــــة "  ةلیلــــى والمجنــــون" فھــــي امتــــداد لرؤـیــ

ــي ــایا الماضـــ ــتلھام القضـــ ــي االســـ ــب فـــ ــذي الكاتـــ ــي الـــ ــراث العربـــ  والتـــ
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ــب  ــث أراد الكاتـــــــ ــى" حیـــــــ ــون لیلـــــــ ــرحیته "مجنـــــــ ــي مســـــــ ــوقي فـــــــ ــد شـــــــ ــتخدمه أحمـــــــ اســـــــ

أن یتعـــــــــرض لحالــــــــــة شـــــــــعب منـــــــــي بهز�مــــــــــة عســـــــــكر�ة نتیجـــــــــة اســــــــــترخاء  أ�ضـــــــــاً 

القســــــــــــوة واســــــــــــتبدالها �قــــــــــــوة الكلمــــــــــــة التــــــــــــي ترتفــــــــــــع دون أن تــــــــــــؤثر إال �الســــــــــــلب 

ــة األ ــیاع وهـــــــــذه �انـــــــــت حالـــــــ ــا مـــــــــن ضـــــــ ــا تالهـــــــ ــة ومـــــــ ــة حتـــــــــى �انـــــــــت الهز�مـــــــ مـــــــ

ــة و�ر�ـــــــــــــد إخراجهـــــــــــــا  ــه ثـــــــــــــورة فكر�ـــــــــــ ــاعر فـــــــــــــي داخلـــــــــــ ــتت، و�ـــــــــــــأن الشـــــــــــ وتشـــــــــــ

وتوصــــــــیلها للنـــــــــاس ولكــــــــن �طر�قـــــــــة غیـــــــــر مباشــــــــرة، فكـــــــــان الحــــــــل فـــــــــي التـــــــــراث، 

ــدي"  ــى بنــــــــت المهــــــ ــن الملــــــــوح" و"لیلــــــ ــیس بــــــ ــان "قــــــ ــة الزمــــــ ــه �ازدواجیــــــ و�بنــــــــي عملــــــ

ــى وـســـــــ  ــم "لیلــــــ ــار�خ، ثــــــ ــجله التــــــ ــذي ســــــ ــا الــــــ ــة حبهمــــــ ــل وقصــــــ ــا قبــــــ ــداث مــــــ عید وأحــــــ

نـــــــــاقش الشـــــــــاعر قضـــــــــیة ی �مصـــــــــر، ومـــــــــن خـــــــــالل الـــــــــزمنین  ۱۹۵۲ثـــــــــورة یولیـــــــــو 

معاصـــــــــرة فـــــــــي زمـــــــــن ثالـــــــــث فـــــــــي جـــــــــرأة واضـــــــــحة ولـــــــــم یـــــــــنس أن �ـــــــــأتي �الحـــــــــل 

 "القوة من خالل السیف".

ــور الفنیـــــــة  ــى �عـــــــض الصـــــ ــرحیة إلـــــ ــالل هـــــــذه المســـــ ــن خـــــ ــة مـــــ ــأت الباحثـــــ ــد لجـــــ وقـــــ

�حلقــــــــات تصــــــــل رؤ�ــــــــة الصــــــــورة التــــــــي رســــــــمها الشــــــــاعر �كلماتــــــــه حیــــــــث �انــــــــت 

 ها�ة الحلقات لكي تكتمل الدائرة.األولى إلى الثانیة وهكذا حتى ن 

ــة التــــــــــي  ــذه الصــــــــــور الفنیــــــــ ــها لتحلیــــــــــل هــــــــ ــة تــــــــــرى مــــــــــن خــــــــــالل تعرضــــــــ والباحثــــــــ

 شكلتها الكلمات الشعر�ة أن :
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وهـــــــــذا یؤ�ـــــــــد  . المســـــــــرح �معنـــــــــاه المطلـــــــــق یزدهـــــــــر �لمـــــــــا �ـــــــــان الحـــــــــوار شـــــــــعراً ١

ــد اإلغر�ــــــــــــــق ــأته األولــــــــــــــى عنــــــــــــ ــاره فــــــــــــــي نشــــــــــــ ــم ازدهــــــــــــ ــبیر  ثــــــــــــ عصــــــــــــــر شكســــــــــــ

 ومعاصروه.

ــر. ۲  ــة النثـــــــ ــن لغـــــــ ــفة مـــــــ ــع وصـــــــ ــراء وأوســـــــ ــر ثـــــــ ــعر�ة أكثـــــــ ــة الشـــــــ ــي  أن اللغـــــــ التـــــــ

ــین ــي حـــــــــــــــــ ــحة فـــــــــــــــــ ــرة واضـــــــــــــــــ ــع �مباشـــــــــــــــــ ــر الواقـــــــــــــــــ ــى تقر�ـــــــــــــــــ  تقتصـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــ

 

 فنیـــــــــــــــة تكـــــــــــــــون الرؤ�ـــــــــــــــة أن لغـــــــــــــــة الشـــــــــــــــعر تشـــــــــــــــكل فـــــــــــــــي معناهـــــــــــــــا صـــــــــــــــوراً 

 فیها أرحب وأعمق.

المصــــــــــــادر  أقــــــــــــوى . أن اللغــــــــــــة الشــــــــــــعر�ة فــــــــــــي الــــــــــــدراما الجــــــــــــادة تعــــــــــــد مــــــــــــن 3

ــة أصــــــــــله وســــــــــط  ــل فقــــــــــد هو�ــــــــ ــة العر�یــــــــــة الســــــــــلیمة لجیــــــــ ــة لتعلــــــــــیم اللغــــــــ الثقافیــــــــ

 هجوم من ثقافات مختلفة.

الصــــــــــبور  . ضـــــــــرورة عــــــــــرض هــــــــــذه األعمــــــــــال ســـــــــواء للشــــــــــاعر صــــــــــالح عبــــــــــد4

ــائل  أو غیـــــــــــره ممـــــــــــن �تبـــــــــــوا للمســـــــــــرح �الشـــــــــــعر وهـــــــــــم �ثـــــــــــر مـــــــــــن خـــــــــــالل وســـــــــ

الجیــــــــــل  اإلعــــــــــالم و�خاصــــــــــة التلفز�ــــــــــون وفــــــــــي أوقــــــــــات متقار�ــــــــــة حتــــــــــى یتعــــــــــرف

 على أسرار لغة العرب األصیلة.

فـــــــــــــإن المســـــــــــــرح الشـــــــــــــعري بـــــــــــــدأ منـــــــــــــذ القـــــــــــــرن الخـــــــــــــامس ق. م  وأخیـــــــــــــراً 

مهمـــــــــــا قابـــــــــــل مـــــــــــن ر�ـــــــــــاح عكســـــــــــیة فهـــــــــــو أقـــــــــــوى مـــــــــــن أن  وسیســـــــــــتمر طـــــــــــو�الً 
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ینكســـــــــــر، والشـــــــــــعر �صـــــــــــفة عامـــــــــــة ظـــــــــــل وســـــــــــیظل العـــــــــــین الواعیـــــــــــة الحساســـــــــــة 

ــین اإلنـســـــــــ  ــة، بــــــــ ــرد والجماعــــــــ ــین الفــــــــ ــة بــــــــ ــى العالقــــــــ ــزان إلــــــــ ــد االتــــــــ ــي تعیــــــــ ان التــــــــ

 .)۹۸(والكون 
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 الهوامش :

 تــــــــــــــألیف : -لصــــــــــــــبور اإلنســــــــــــــان والشــــــــــــــاعر أنظــــــــــــــر، صــــــــــــــالح عبــــــــــــــد ا .1

ــري  ــأت المصـــــــــــــــــ ــة للكتـــــــــــــــــــاب  -نشـــــــــــــــــ ــر�ة العامـــــــــــــــــ ــة المصـــــــــــــــــ  -الهیئـــــــــــــــــ

 .۱۷ص  - ۱۹۸۳

 -رح الشـــــــــــــــــعري عنـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــالح عبـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــبور أنظـــــــــــــــــر، المـســــــــــــــــ  .2

ــراد  ــة مــــــــــــ ــألیف : نعیمــــــــــــ ــاب  -تــــــــــــ ــة للكتــــــــــــ ــر�ة العامــــــــــــ ــة المصــــــــــــ  -الهیئــــــــــــ

 وما �عدها. 16ص  - ۲۰۰5

 .۱۷۸، ۱۷۷المرجع السابق ص  .3

 .۲۸ص  –المرجع السابق  .4

ــة  .5 ــدراما اإلغر�قیـــــــــــــــ ــكر  -أنظـــــــــــــــــر، الـــــــــــــــ ــألیف : إبـــــــــــــــــراهیم ســـــــــــــــ  دار –تـــــــــــــــ

 .۲۳ص  - ۱۹6۸ -الكاتب العر�ي للطباعة والنشر 

 –تــــــــــــــــــــألیف : محمــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــدور  -أنظــــــــــــــــــــر، مســــــــــــــــــــرحیات شــــــــــــــــــــوقي  .6

 .48ص  - ۱۹۸۲ -نهضة مصر للطباعة والنشر     

 .۹۰ ص –المرجع السابق  .7

دراســـــــــــــــة  -أنظـــــــــــــــر، صـــــــــــــــالح عبـــــــــــــــد الصـــــــــــــــبور اإلنســـــــــــــــان والشـــــــــــــــاعر  .8

ــماعیل  ــدین إســـــــــــــ ــز الـــــــــــــ ــد�تور عـــــــــــــ ــول  -للـــــــــــــ ــة فصـــــــــــــ ــو�ر –مجلـــــــــــــ  أكتـــــــــــــ

 .۱۱۳ص  - ۱۹۸۱
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ــبور  .9 ــد الصـــــــــــ ــالح عبـــــــــــ ــرح صـــــــــــ ــي مســـــــــــ ــراث فـــــــــــ ــر، التـــــــــــ ــألیف : -أنظـــــــــــ  تـــــــــــ

 -الهیئـــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــر�ة العامـــــــــــــــــة للكتــــــــــــــــــاب  -محمـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــید عیـــــــــــــــــد 

 .۸ص  - ۱۹۸4

 

 –تــــــــــــــــــــألیف : ســــــــــــــــــــمیر ســــــــــــــــــــرحان  -أنظــــــــــــــــــــر، النقــــــــــــــــــــد الموضــــــــــــــــــــوعي  .10

 .41ص  - ۱۹۹۰ -الهیئة المصر�ة العامة للكتاب       

ــان . ۱۱ ــد الیونـــــــــــــــــــ ــن األدب المســـــــــــــــــــــرحي عنـــــــــــــــــــ ــألیف : -أنظـــــــــــــــــــــر، مـــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــ

 –العــــــــــــــــــــدد الخـــــــــــــــــــــامس  -مطبوعــــــــــــــــــــات الجدیـــــــــــــــــــــد  -طــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــین       

 . 106ص  – 1972         

 تـــــــــــــــــألیف : صـــــــــــــــــالح عبـــــــــــــــــد -أنظـــــــــــــــــر، مســـــــــــــــــرحیة مأســـــــــــــــــاة الحـــــــــــــــــالج . ۱۲

 .۱۱۷ص  - ۱۹۸۰ -مكتبة روز الیوسف  -الصبور       

 .۸ص  -المرجع السابق . ۱۳

 .۱۰ص  -. المرجع السابق 14

 .۱۱ص  -. المرجع السابق 15

 .15، 14ص  - . المرجع السابق16
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ــبور . ۱۷ ــد الصــــــــــــــــ ــد صــــــــــــــــــالح عبــــــــــــــــ ــعري عنــــــــــــــــ ــرح الشــــــــــــــــ  –أنظــــــــــــــــــر، المســــــــــــــــ

ــألیف       ــة مـــــــــــــــراد :  تـــــــــــــ ــاب  -نعیمـــــــــــــ ــة للكتـــــــــــــ ــة المصـــــــــــــــر�ة العامـــــــــــــ  -الهیئـــــــــــــ

 .۲۰۲ص  - ۲۰۰۵      

ــد عنــــــــــــــــاني  -أنظــــــــــــــــر، النقــــــــــــــــد التحلیلــــــــــــــــي . ۱۸ ــألیف : محمــــــــــــــ ــة –تــــــــــــــ   الهیئــــــــــــــ

 57ص  - ۱۹۹۱ –المصر�ة العامة للكتاب          

 .۱6ص  -أنظر، مسرحیة مأساة الحالج . ۱۹

  أنظــــــــــــــــــــر، ص الح عبـــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــبور، الرمــــــــــــــــــــز واللـــــــــــــــــــــون تـــــــــــــــــــــألیف :. ۲۰

 - ۱۹۹۱ --الهیئــــــــــــة المصــــــــــــر�ة العامــــــــــــة للكتــــــــــــاب  -یوســــــــــــف حســــــــــــن نوفــــــــــــل 

 .۱۳ص 

 .40ص  –أنظر، النقد الموضوعي . ۲۱

ــاة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــالج 22   ۰۲۱، ۲۰ص  -. أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــر، مســــــــــــــــــــــــــــــــــرحیة مأســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص –. أنظـــــــــــــــــــــــر، صـــــــــــــــــــــــالح عبـــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــبور، الرمـــــــــــــــــــــــز واللـــــــــــــــــــــــون 23

ــر، المســـــــــــــــــــــرح المعاصـــــــــــــــــــــر 24  تـــــــــــــــــــــألیف : جـــــــــــــــــــــون دوفینیـــــــــــــــــــــو، -. أنظـــــــــــــــــــ

 مر�ز اللغات والترجمة -ا أمین ترجمة : نور  -جون الجوت        

 .۲۳۷ص  - 1994 -أكاد�میة الفنون        
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 تـــــــــــــــــألیف : أدر�ـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــیج -. أنظـــــــــــــــــر، مـــــــــــــــــوت المؤلـــــــــــــــــف المســـــــــــــــــرحي 25

 –مر�ــــــــــــــــــــز اللغــــــــــــــــــــات والترجمــــــــــــــــــــة  -ســــــــــــــــــــامح فكــــــــــــــــــــري  ترجمــــــــــــــــــــة : -      

 .۷۵ص  - ۱۹۹۳ –الفنون  أكاد�میة       

 .۲۲ص  -. أنظر، مسرحیة مأساة الحالج 26

 .۲5ص  -. المرجع السابق 27

ــألیف : نبیــــــــــــــــــل راغــــــــــــــــــب -. أنظــــــــــــــــــر، فــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــرض المســــــــــــــــــرحي 28  تــــــــــــــــ

ــان) -      ــر (لونجمــــــــــــــــــــــــــــ ــة للنشــــــــــــــــــــــــــــ ــر�ة العالمیــــــــــــــــــــــــــــ ــر�ة المصــــــــــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــــــ

 .65ص  -۱۹۹۹ –      

 .۲۷ص  -. أنظر، مسرحیة مأساة الحالج 29

ــألیف : جــــــــــــــــــالل العشــــــــــــــــــري  -. أنظــــــــــــــــــر، لــــــــــــــــــن �ســــــــــــــــــدل الســــــــــــــــــتار 30  -تــــــــــــــــ

 .۱۳۹ص  - ۱۹۸۸ -الهیئة المصر�ة العامة للكتاب       

 .58ص  -. أنظر، النقد التحلیلي 31

 -تـــــــــــــــــــألیف : نبیـــــــــــــــــــل راغـــــــــــــــــــب  -. أنظـــــــــــــــــــر، دلیـــــــــــــــــــل الناقـــــــــــــــــــد األدبـــــــــــــــــــي 32

 .۱۳۹ص  - ۱۹۸۱ –مكتبة غر�ب       

 .۲۹، ۲۸ص  -. أنظر، مسرحیة مأساة الحالج 33
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 .35، 34ص  -المرجع السابق  .34

ــث  .35 ــد البعــــــــــــــــ ــر، �عــــــــــــــــ ــلیحة  -أنظــــــــــــــــ ــاد صــــــــــــــــ  مكتبــــــــــــــــــة –تــــــــــــــــــألیف : نهــــــــــــــــ

 .۱۲5ص  - ۱۹۸6 -األنجلو المصر�ة 

ــل واألداء المســــــــــــــــــــــــــــرحي  .36 ــر، التمثیــــــــــــــــــــــــــ ــألیف : هــــــــــــــــــــــــــــایز-أنظــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــ

 مر�ــــــــــــــــــــــــز اللغــــــــــــــــــــــــات -ترجمــــــــــــــــــــــــة : محمــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــید  - جــــــــــــــــــــــــوردون 

 .6۱۲ص  - ۱۹۹۹ -أكاد�میة الفنون  -والترجمة 

 .35ص  -أنظر، مسرحیة مأساة الحالج  .37

 .۳۷ص  -المرجع السابق  .38

 .38ص  –المرجع السابق  .39

 .39ص  –المرجع السابق  .40

 .41ص  -المرجع السابق  .41

 .46ص  –المرجع السابق  .42

 .58 – 55ص  –المرجع السابق  .43

 64ص  –المرجع السابق  .44

 .24ص  –أنظر، ص الح عبد الصبور، الرمز واللون  .45

 .  6۷ص  -أنظر، مسرحیة مأساة الحالج  .46
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 -تــــــــــــــــــــــــألیف : بیرنــــــــــــــــــــــــر زوخــــــــــــــــــــــــر  -أنظــــــــــــــــــــــــر، ســــــــــــــــــــــــحرة المســــــــــــــــــــــــرح  .47

ــة : حاـمــــــــــــــــــــــ  ــد ترجمـــــــــــــــــــــ ــة  -د أحمـــــــــــــــــــــ ــات والترجمـــــــــــــــــــــ ــز اللغـــــــــــــــــــــ  -مر�ـــــــــــــــــــــ

 .۱۹۹ص  - ۱۹۹4 -أكاد�میة الفنون 

 .۷۲ ص –أنظر، مسرحیة مأساة الحالج  .48

ــرح العـــــــــــــــــــــري  .49 ــر، المســـــــــــــــــــ ــالم  -أنظـــــــــــــــــــ ــألیف : رفعـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــ  -تـــــــــــــــــــ

 .۱۰۸ص  - ۱۹۸۳ -الهیئة المصر�ة العامة للكتاب 

 .۷۹ص  -أنظر، مسرحیة مأساة الحالج  .50

 .۸۲، ۸۱ص  -المرجع السابق   .51

ــألیف : -أنظــــــــــــــــر، القــــــــــــــــیم التشــــــــــــــــكیلیة قبــــــــــــــــل و�عــــــــــــــــد التعبیر�ــــــــــــــــة  .52   تــــــــــــــ

 .۸۳ص  - ۱۹۹۳ -دار المعارف  -مصطفي �حیي 

 .94ص  -ة الحالج أنظر، مسرحیة مأسا .53

 .۱۰۹ص  -المرجع السابق  .54

 .۱۰۹ص  -المرجع السابق  .55

 .113ص  –المرجع السابق   .56

 .۱۱4ص  -المرجع السابق  .57

ــألیف : مصــــــــــــــــــري حنــــــــــــــــــورة  -أنظــــــــــــــــــر، الخلــــــــــــــــــق الفنــــــــــــــــــي  .58  دار –تــــــــــــــــ

 .6۳ص  - ۱۹۷۷ -المعارف 
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 .64ص  -أنظر، النقد الموضوعي  .59

 .60 ص –أنظر، التراث في مسرح صالح عبد الصبور   .60

ــي  .61 ــداع العر�ـــــــــــ ــوعة اإلبـــــــــــ ــر، موســـــــــــ ــل -أنظـــــــــــ ــألیف : نبیـــــــــــ ــب  تـــــــــــ  -راغـــــــــــ

ــان)  ــة للنشــــــــــــــر (لونجمــــــــــــ ص  - ۱۹۹۹ -الشــــــــــــــر�ة المصــــــــــــــر�ة العالمیــــــــــــ

 وما �عدها. ۱۲۰

ــد -أنظــــــــــــــــر، مســــــــــــــــرحیة لیلــــــــــــــــى والمجنــــــــــــــــون  .62 ــألف : ص الح عبــــــــــــــ  تــــــــــــــ
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