

�ا���� ��� ��  ا�
����، آ��� ا�
 #�"، آ��ا!، ا�٦٩٥٠٣٤ -��و�����م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISSN (Print) : 2277-9914    ISSN (Online) : 2321-2756     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ا������ �
  ���ّ�� ��	
� ���� ����  
  

  م ٢٠١٤،  ا���دسا����� 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ٥٥

55 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  
 تحليل�موجز:�"مأساة�الحNج"مسرحية�

 عبد�العزيز��و.�م.

)1(أستاذ�مشارك،�كلية�روضة�العلوم،�فاروق،�كالكوت،�ك$��،�الهند  

  

�الدنيا واذا��،اPسرحية�بدأت�منذ�وجود�¯نسان�واPجتمع�¯نساني��ي�هذه
� �شكل ��ي �ممثلون �والناس�كلهم �هو�اPسرح �العالم �أن �النظر�نفهم و�أأمعنا

خر
ّ
��،ا �عdى �تدل �القدمية �اPأواPكتشفات �صورة�ن ��ي �أو� �ظهرت سرحية

�الشعر ��ي�، �ظهرت VWال� �القديمة �اPسرحيات �عن �بالدراسة �واضح وهذا
�ومصر �والهند �اليونان �العربي. �_دب ��،و�ي �كتابة�أتقدم ��ي �شوÐي حمد

�اPسرحية�الشعرية�بعد�عودته�إvى�مصر� ،dبك�الكب$�"��يوكتب�مسرحية�"ع
وPا�اع§�فه�القوم�بأم$���،ي ولكنه�ما�نشرها�بخوف�فقدان�مå¡لته�لدى�الخديو 

�انصرف�ِ  �الشعراء �الشعريةشوÐي �اPسرحية �ث[ث$ن��،إvى �قبل �كتبه ونشر�ما
  الجديد�إvى�الشعر�العربي.�الفنسنة،�ولشوÐي�الفضل��ي�إضافة�هذا�

� �الصبور ��)�١٩٨١- ١٩٣١(كان�الشاعر�اPصري�ص[ح�عبد �العربية. �الشعرية �اPسرحية عبد�دخل�من�رواد
�اPالصبور� �و إvى �التيار�مع�نازك�اP[ئكةإسرحية�الشعرية�بعد�الشعر�الجديد�الحر. وبدر��،نه�قام�أمام�هذا

عبد�الصبور�ولقد�كتب� م.١٩٥٤سنة��وبدأت�كتابته��ي�الشعر�الحر�؛وعبد�الوهاب�البياتي�،شاكر�السياب
�،)١٩٦٩تنتظر�(�و_م$�ة�،)١٩٦٩ومسافر�ليل�(�،)١٩٦٤مأساة�الح[ج�(�:و×ي�؛كلها�شعرية،�خمس�مسرحيات
�أراد��).١٩٧٣ن�يموت�اPلك�(أوبعد��،)١٩٧٠وليdى�واPجنون�( �،أن�يدافع�عن�اPسرح�الشعري عبد�الصبور

ويجب�أن�يبقى�هكذا�Åن�اPسرح��ي�رأيه�،�عن�ضرورة�استعادة�اPسرح�للغته�الشعرية�Åنه�هكذا�ظهر�فهم�و 
Åن�اPتفرج�لم�يعد�يستطيع�أن�يرى�السوقة�هم��ويرى�كث$��من�النقاد�إن�الشعر���يوافق�له�.سليل�للشعر

�أمر�،يتحدثون�شعرا ف[��،ويوجه�_ذهان�إليه�،ويحرض�عليه�،وÅن�اPسرح�له�رسالة�اجتماعية�يدعو�إvى
�،ولكنه�قطعة�مكثفة�م½�ا�،ن�اPسرح�ليس�مجرد�قطعة�من�الحياةإيوافق�الشعر�لهذا�الغرض.�فيجيب�لذلك�

  �لوب�الوحيد��للمسرحية�الجيدة.سفلذلك�إن�الشاعرية�×ي�_ 

 "مأساة�الحNج"

�الح[ج" �الصبور �"مأساة �ص[ح�عبد �كت�éا �الصو�ي��،مسرحية�شعرية �حياة �عdى �اPسرحية �هذه ��ي واعتمد
والفصل��،الفصل�_ول�"الكلمة"�،ن$فصل�ي�هذه�اPسرحية�تقع�و �.الجليل�حس$ن�بن�منصور�الح[ج�وتاريخه

 و�ي�الثاني�منظران.،�ول�ث[ثة�مناظرو�ي�الفصل�_ �،الثاني�"اPوت"

  الفصل�#ول تحليل�

  ا�نظر�#ول 

�.وهم�الواعظ�والتاجر�والف[ح�،ويقف�حوله�ث[ثة�من�الرجال�؛وقد�صلب�شيخ��ي�جذع�شجرة�؛ساحة�بغداد
�بي½�م�،وهم�ينظرون�إvى�اPصلوب وحينئذ�دخل�هناك�مجموعة�من��.؟م�قتلولِ �؟من�القاتل�:ويسألون�فيما

وطلبت��،وبينوا�ذلك�Åن�الحكومة�منحت�لكل�واحد�م½�م�دينارا�،هم�الذين�قتلوه�بالكلمات�:وأجابوا�،راءالفق
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�كافر�زنديق. �الشيخ �بأن�هذا �الفقراء�أن�يصيحوا وهم��،فدخل�جماعة�_خرى�من�الصوفية�،خرج�هؤ�ء
�قتلوه�،يع§�فون  �الذين �أيضا�،هم �بالكلمة �قتلوه �إ�م �و �،وذكروا �الف[ح وبعد��.الواعظ�والتاجرفيتعجب
�،ويذكر�أشياء�،وينظر�الشبdي�إvى�اPصلوب�،وأوضح�عنه�لصاحبيه�،وعرفه�الواعظ�،يدخل�الشبdى�،خروجهم

�أمام�اPحكمة لينجو�من�قبضة�الحكومة�ويتحمل��’واستعمل�كلمة�م�éم�،ويظهر�الندم�Åنه�لم�يب$ن�_مور
�القتل �الذي�قتلتك"�،مسؤولية �"أنا �بقوله �قصة�ث�،ويظهرها �وجدوا �ما ��Åم �الث[ثة �هؤ�ء �فندم �يخرج م

وهذا��،و��ذا�ينت¬�VاPنظر�_ول �ولذلك�خرجوا�معه�يسألون�عن�سبب�هذه�الحادثة.�،وراء�اPصلوب�لذيذة
�كان�من�الناحية�الشكلية�عdى�اPسرح�أو�من�ناحية�الحركة�الدرامية�،أجمل�وأروع�مناظر�اPسرحية �.سواء

��ي�الجنب�_يمن�،Pصلوب��ي�جذعو�ي�خلف�اPسرح�الرجل�ا �أمام�اPسرح�مجموعة�العامة وبعدهم��،و�ي
وب$ن�هات$ن�اPجموعت$ن�يقف�التاجر�والواعظ�والف[ح.�وكل�هذه��،يج�üýمجموعة�الصوفية��ي�الجنب�_يسر

.Vjالعناصر�مجتمعة�حققت�للمنظر�_ول�التكامل�الف  

  ا�نظر�الثاني�

�خرقة�الصوفية�،شلVþوهناك�يتكلم�مع�ال�؛بيت�الح[ج �الصوفي$ن�وأعمالهم�،وعل¸�ما �،ويتكلمان�عن�غاية
ويج±�د�لحل�مشاكلهم��،ويعمل�معهم�،الح[ج�الصو�ي�يخرج�إvى�الناس�.ولك½�ما�يمشيان�إvى�طريق$ن�مختلف$ن

ويرى�الشبdي��،الرذائل�هفالصو�ي���يغمض�عينيه�من�مثل�هذ�.Åن�الفقر�والجوع�والظلم�منتشرة�ب$ن�الناس
وهذه�×ي��،إن�الصو�ي���يتناول�مثل�هذه�_شياء�و���ي�أمور�الحكومة�Åن�هللا�هو�الذي�خلق�هذه�_شياء

�من �الدنيا �هللا.�ذعادة �بي½�ما�خلقها �فيما �الك[م �أثناء �الح[ج�،يدخل�ابراهيم�بن�فاتك�،و�ي �،أحد�خلصاء
نك�ألقا÷��Vابن�سريج�Åن�الحكام�يزعمون�نه�علم�هذا�الخ���من�اإو �،ويخ��ه�أن�الحكومة�تدبر�اPكيدة�عليه

�.ويمنع�الح[ج�من�عزيمته�،ف$¡داد�خوف�الشبdي�.وأرسلت�الرسائل�إvى�أعدا�èم�،قام�مع�العامة�عdى�الحكومة
ولكن�الح[ج�ما�تقبل�مثل�هذه��.وهناك�أصدقاء�كث$��،و×ي�الذهاب�إvى�خراسان�،فيقول�ابراهيم�حيلة�أخرى 

�اPنظر�له�جانبان�.ن�أصحابي�الفقراء�والجوعان�واPظلمون إ�،كل�الدنياويقول�vى�أصحاب��ي��، راء �،وهذا
�الدرامية �الناحية �من �أضعف�مناظر�اPسرحية �هذا �الفكرية�،و_ول �الناحية �من �أعمقها �هذا وهذا��.ومع

�مع�السكينة �بدون�حركة�مذكورة�،اPنظر�بدأ �معها V¬الحدث�إ��بدخول��،وينت� �Wن�براهيم�بإولم�يتغ$��ح
�كحوار�فلسفي�،فتحرك�قلي[�.فاتك �والحوار�ب$ن�الشيخ$ن �السكون. �إvى �رجع �Åن��،ثم وليس�بحوار�درامي

والحوار�يتقدم�إذا�كان�ب$ن�طرف$ن�متناقض$ن�أو�عdى��،ف[�يكون�الحوار�الدرامي�،الشيخ$ن�هنا�من�نوع�واحد
فيظهر�عمق�الصراع�بالحوار��،فق¸�ا�ولو�جعل�الكاتب��ي�جانب�صوفيا�والجانب� خر �،_قل�شبه�اPتناقض$ن

  .ب$ن�الå¡عت$ن

  ا�نظر�الثالث

�ال½�ار �وقت �بغداد؛ ��ي �الساحة �الستار�؛ �يرفع �القصر�إحينما �عن �يتكلمون �والتاجر�والف[ح �الواعظ ن
ثم�يتنحون��،والضرائب�وأعمال�_مراء�والسادات�كعادة�الناس�وأعمال�العدوان�وما�ي§�تب�عل¸�ا�من�مشاكل

�جهة�م �أحدب�وأعرج��،ن�اPسرحإvى ��ي�و فيدخل�ث[ثة�آخرون�هم �الذين�ظهروا أبرص�وهم�من�اPجموعة
�_ول. �الح[ج�اPشهد �عن �آراءهم �ويظهرون �يتحدثون �م½�م �واحد �فيه�،وكل �رغب±�م �هذا��،وأسباب وبعد

جادلون�ويت�،وهم�أيضا�يتكلمون�عن�الشيخ�،فيدخل�ث[ثة�من�اPتصوف$ن�،يخرجون�إvى�جهة�أخرى��ي�اPسرح
  و�يقفون��ي�ناحية�اPسرح.�،وبعض���يتقبل�آراءه�،و�بعض�م½�م�يؤيده�،فيما�بي½�م�عن�خرقة�الشيخ�وأعماله

وهم��،وف¸�م�ث[ثة�من�الشرطة�،فاجتمع�حوله�الناس،�ويدعو�الناس�إvى�موعظة�،يدخل�الح[ج�إvى�اPسرحف
�يراقبونه �وأعما. �عن�هللا�وعن�صفاته �الشيخ�ك[مه�ونصيحته �و له�و_خ[ق�اPحمودةبدأ �أن�. يطلب�أخ$�ا

�وكان�الشرطة�منتظرين�كلمة�تظهر�ز�ته�فيقبضه �كنور�هللا�ليظهر�عdى�مرآتنا�حسنه. �.يكون�¯نسان�نورا
ولذلك�سأله�شرطي�هل�للرب�عينان�لكي�ينظر��ي�اPرآة؟�فيسأله�شرطي�آخر�هل�هللا�متفرق��ي�الناس؟�ف$�ده�
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ف$�ده�الشيخ�كل��،فالسؤال�من�شرطي�ثالث�فأنت�إذن�مثله�ما�دمت�بعضا�منه�.إن�نور�هللا�متفرق��ي�الناس
�كافر �فقال�الشرطي�_ول�هذا �حسب�أمر�هللا. �أعمالنا �زنديق، �قال�هذا �إvى��،والثاني والثالث�قال�نأخذه

�،ويقول�أنتم�غ$��فاهم$ن�ك[مه�Åنه�يقول�عن�حال�يع§�ضها�الصوفيون �،فاع§�ضهم�أحد�الصوفية�.السجن
�ونادى�الناس�أن�ينجيه�من�أيد�Óم.�،فاÅعرج�صاح�،وPا�التفه�الشرطة�للقبض�عليه�،ذا�سكر�الصوفيةوه

فأطهر�الشرطي��.بVjحكام�لتؤدّ _ �يارجعوا�واتركوني�ح��Wتنفذ��ي�بدن�،وقال���تفعلوا�هكذا�،فيمنعهم�الح[ج
�،ثالث�هو� خر�من�فصل�الكلمةاPنظر�ال�فتبعه�الناس.�،مع�الشرطةالشيخ�وخرج��،إن�الشيخ�أقر�بذنبه
يبدأ�وينت¬�Vقوّي��يقاع،�سريع�الحركة�محكم�الحوار،�حافل�بالعديد�من�الشخصيات��،ولهذا�اPنظر�م$¡ات

واPجموعة�الثانية�ف¸�ا�_حدب�و_برص��،اPجموعة�_وvى�ف¸�ا�الواعظ�والتاجر�والف[ح،�لها�أهمية��ي�اPسرح
و_خ$�ة�ف¸�ا�ث[ثة�من�الشرطة.�استطاع�الكاتب���ؤ�ء��،ف¸�ا�ث[ثة�من�اPتصوف$نواPجموعة�الثالثة��،و_عرج

  تحرك�اPسرحية�وتقدمها�إvى�_مام.�أفواههموكل�كلمة�تج�üýمن��،أن�يرسم�صورة�الحياة��ي�عصره

  الثاني�الفصل

  ا�نظر�#ول 

و��يمكن��،فيشتمه�الحارس�.ليس�هناك�نور �،حينما�يدخل�السجن�سجن�مظلم�يدفع�الحارس�الح[ج�اليه.
�السجن�سجينان �و�ي �عن�الح[ج�،أن�يرى�شيئا. �يتكلمان �عنه�شيئا�،فبدءا ���يعرفان �به��،وهما بل�ظنا

�ذلك�.الظنون  �معه�،وبعد �كث$�ة�،تكلما �أشياء �بي½�ما�،وسأ��منه �فيما �السجينان �تخاصم �هذا �أثناء �،و�ي
فضربه�ضربا��،وظن�أن�الح[ج�هو�صاحب�الصوت�،فجاء�غاضبا�،فنادى�_ول�الحارس�،وارتفع�الصوت

وقصة��،ن�السج$ن�الثاني�قصتهثم�ب$ّ �.طلب�السجينان�العفو�منه�،وبعد�خروج�الحارس.�ولكنه�ص���،شديدا
�كانت�فق$�ة�عاشت�كخادمة��ي�بعض�بيوت�التجار��.أمه �الطعام، �Wلها�_جر�ح� �أعطوا ولذلك��،ولك½�م�ما

�جوار�ر��ا ��Óرب�من�السجن�،السيف�للناس�يأخذأن��وطلب�منه�،انتقلت�إvى �الناس�بالك[م��،وأن لينقد
فيبقى�فيه�الح[ج��،ثم�يتضاءل�النور��ي�السجن�وب$ن�أمامه�عن�مصائب�السيف.�،فرفضه�الح[ج�.واPوعظة

م�ن�اليوم�يو أوأخ���الح[ج��،ثناء�الك[م�بي½�ما�دخل�كب$��الشرطةأو�ي��.أما�الثاني�هرب�ونجا�،والسج$ن�_ول 
�عليك �اPحكمة.�،اPحاكمة �إvى �م£ى �اخرج �بالحوارات��ولذلك �يذهب �الشاعر�أن �اPنظر�استطاع �هذا و�ي

وذلك�أو��بتطويل�ك[م�الح[ج��ي��،ومع�هذا�يوجد�بعض�النقصان�،تدريجيا�ح��Wيمكن�أن�يتبعها�اPتفرجون 
�يجعل�اPلل�،بعض�الحوارات ���يوافق��ي�اPسرحية�،فهذا ن�الحارس�يضربه�إومث[��،وبعض�أعماله�أيضا

و���،��يمكن�هذا�أن�يكون�مشهدا�دراميا�،ولكنه�يسكت�و��يرفع�الصوت�وهو�هادئ�مبتسم�،ضربا�شديدا
  ولو�كان��ي�الحوار�الروعة�والذكاء.�،الحوار�بي½�ما�إنساني

  ا�نظر�الثاني

��،اPحكمة �الث[ثة �الحاأوالقضاة �ثم �سريج �وابن �سليمان �وابن �أبو�عمر��جب.بو�عمر�الحمادي V�÷القا
�يقول�أبو�عمر�،الحمادي�تيقن�أن�الح[ج�مذنب�قبل�اPحاكمة �ما �ابن�سليمان�يردد V�÷والقا� .�V�÷والقا

سخر�منه�أبو��الثالث�ابن�سريج���يتقبل�أقوال�القاضي$ن�معه��Åما�بحثا�القضية�وقبل�ذلك�أظهرا�آراءهما.
�إويقول �،عمر �اPجرم، �هذا �إلينا �رفع �السلطان �أو�أهلكناهفن�،ن �عاقبناه �إما �بأيدي��،حن �بل �بأيدينا �

�عنه �ال±�مة �يزيل �أن �بحيث���يمكن �الشبكة ��ي �الح[ج �جعل �انه �ثم �ابن�سريج�.الج[دين. �وطلب�فقام ،
�ف �للح[ج. �التكلم �فرصة �للك[مßعطاء �فرصة �للح[ج �يعطى �وحياته��.اضطر�أبو�عمر�أن �قصته �ب$ن فلما

ابن�سريج���هذا�حال��فردّ �.نهذا�هو�كفر�ب$ّ �،قال�أبو�عمر�،فنائه��ي�حب�هللاوعبادته�وتفانيه��ي�العبادة�و 
�وب$ن�هللا�.من�أحوال�الصوفية �أمر�بينه �الدولة�،وهذا �يتعلق�بأمور �فيما �أن�نحاكمه وهل�حرض��،فعلينا

عض�فسأله�أبو�عمر�عن�رسائله�إvى�ب�،نه�ما�فعل�مثل�هذه�_عمالإالعامة�عdى�السلطان؟�فأجاب�الح[ج�
�الدولة �الفقر�والجوع�،فاع§�ف�الح[ج�.وجوه �بك¿�ة �ان�السلطان�هو�الذي��.وقال�انه �معناه V�÷فقال�القا
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وف¸�ا�ان�السلطان�سامح��ي�_مور�اPتعلقة�به�مثل��،ويقدم�رسالة،�فيصل�مبعوث�الوزير�سلب�قوة�الناس.
�عليه �با°�،تحريض�العامة �اPتعلقة �_مور ��ي �اPسامحة �،فغ$��أبو�عمر�أسلوب�اPحاكمة�.ولكن���يمكن

�الزنديقية �مكر�وخداعةإوقال��،فاع§�ض�ابن�سريج�،واستفسر�منه��ي�دعواه نكم�تخافون�عامة�،�إن�هذا
  �الناس�وبقاء�مجده�بعد�موته.

فقتله�الشرطة�Åنه��،وجاء�معهم�إvى�اPحكمة�ليخلصوا�الح[ج�،جمع�السج$ن�الثاني�الناس�،ثناء�هذاأو�ي�
�تفرقوا�من�الطرقات.�،جنهرب�من�الس �القضاة��،فظهر�الشرطة��ي�اPحكمة�ولكن�الناس�ما �م�أوأخ��وا

ن�الشرطة�أعطت�لهؤ�ء�إو�ي�الحقيقة��،فيجوز�للقضاة�أن�يستفسروا�م½�م�،جمعوا�الشهداء��ي�أمر�الح[ج
� �الح[ج�ويصيحوا �عdى �للقول �كالرشوة �دينارا �حسأالشهداء �اPحاكمة �وبدأ �وكافر. �زنديق فب$ن��،ب�هذانه

فرفض�ابن�سريج�هذا�السؤال���يستحقه��،يمانهإفطلب�القا÷��Vعن�كيفية��،الح[ج�إيمانه�أنه�يؤمن�با°
V�÷وأوضح�إنه����،فانسحب�ابن�سريج�وخرج�،ولكن�أبو�عمر�رفض�هذا�الطلب�،بل�هذا�من�أمر�هللا�،القا

فسأل�أبو��،وهو�الشبdي�اPتصوف�،لح[جفيأتي�الشرطة�بشهيد�آخر�عdى�ا�يش§�ك�مثل�هذه�اPحاكمة� ثمة.
وق���ùاPحكمة�عdى�الح[ج��،ونجا�من�اPحاكمة�،[جحوأخ$�ا�ذكر�ما�فهم�من�حال�ال�،عمر�أسئلة�منطقية

  �نه�كافر�وزنديق.أوطلبت�الناس�أن�يصيحوا��،باßعدام

هم��،اPنظر�_ول�بالث[ث�دأيب،�و�ي�الفصل�_ول .�يوجد��ي�اPسرحية�بعض�التكرار�من�اPنظر�_ول�إvى�_خ$��
يدخل�إvى�اPسرح��،و�ي�اPنظر�الثالث�.اPجموعة�الصوفية�ث[ث�،و�ي�اPنظر�الثاني�.التاجر�والف[ح�والواعظ

و�ي�اPنظر�الثاني��،اPنظر�_ول�ث[ثة�ي�عدد�الشرطة��،و�ي�الفصل�الثاني�.هم�أحدب�وأعرج�وأبرص�،ث[ث
و���،ولو�خفف�فيه�لكان�الحدث�طبيعيا�.اختار�الكاتب�هذا�التقسيم�الث[ثيو��يعرف�لم��عدد�القضاة�ث[ثة.

�مراحل��؛وكذلك�هناك�سؤال�.يكون�متكلفا �لخدمة �توظيف�اPرأة �Åن �تماما �اPسرحية �من �اPرأة �أبعد لم
مة�فيه�واPحاك،�اPنظر�_خ$���نسانية�البطل�وإمداد�اPسرحية�بإمكانيات�أك���للتفتح�الدرامي.إالحدث�يجعل�

�ترا �إنسان�يقتلجتعت���ال§�اجيكوميدي�Åن�ف¸�ا �الث[ث�و �،يديا �القضاة ولون�أحكام�الشرع�ؤ يهم�وكوميديا
�الحق�،حسب�رغب±�م �وجه �العامة�،ويشوهون �بعقول �أ�،ويعبثون �السلطان.��يوليس�لهم �إ��مرضاة غاية

يأبى�أن�تكون��،انة�والخوفوعنده�بعض�_م�،وواحد�من�هؤ�ء�القضاة�هو�ابن�سريج�يصحو�فيه�الضم$�
�ب$ن�القاضي$ن�حوترك�ال�،ولذلك�انسحب�من�اPحكمة�،اPحكمة�مركز�الخداعة�واPكر�والحيلة�والظلم [ج

فاز�الشاعر�حينما�جعل��،ومع�هذا�وذلك�قبل�ما�يحكمان�عليه�بحكم�اPوت.�،الظاP$ن�ليفع[�ما�يريدا�فيه
Åن�البطل�تقبل�الحياة�الفاضلة�بعد� �م��،به�الروحبتطه$��و وهذا�بالصراع��،الحبكة�اPسرحية�إvى�ذرو«�ا

اPستمرة�طاهر�القلب�ونقي�السرير.�فمأساة�الح[ج�×ي�مأساة�إنسان�عاين�الفقر�يعربه��ي�الطرقات�و�Óدم�
ولذلك�ليس�بقادر��،��يملك�سوى�كلماته�،بل�هو�متصوف�،والبطل�هنا�ليس�بن�Vþو��مرسل�.روح��نسان

�الح[جأن�يأتي�با وعند�سدل�الستار�عdى�مأساة��.لكي�تبقى�كلماته�،الصو�ي�الكب$��ض�ى�بحياته Pعجزات.
�الحديث�،الح[ج �الشعري �مسرحنا �إvى �تضاف �شعرية �مسرحية �وأرشق �أعمق �أ�ا ��.يتب$ن �كانت�إوإنه ذا

يد�_ول�كما�جعلت�_ناجيل�من�اPسيح�الشه�،محاورة�الدفاع�قد�جعلت�من�سقراط�الشهيد�_ول�للعقل
 ن�هذه�اPسرحية�تجعل�من�الح[ج��ي�الواقع�العربي�أول�شهيد�بكلمة.إو �،ل�يمان
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