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ليدت!هووفالمممرح،سوالرعندالرقصىو،"اًلالمادأعندالموسيقىدذاقصاذا

يدأنشسلىاوش!بيرماراو-المماإن.لانكاوسبهسوزحةاالضعوبذبلةهما:برايي

التمخيل،ني7لنضاوشارليليؤ!"اوإلىاًرفناثووكارتالتأليففيشوبرناردو

:ألىكتيرأت!رطقيقةاهذهوان.4صسدلييسها!لاالؤىإحدامنطودأةمثكل

،نهارهاصوقب!إهةفيقيكادلاالذيالانكليزياجمخنت"ناصحدحف

أناصلىااغزر،جيبالىبرءبرورقلجمنزإهاالاليىه%ثرمجري!اددر*إطقوادا

ءدقأ-عوليضافيا)كلةالنف!صلىءلممصهابذةيجدقد؟قيبىهـءهمواشا-واًر

اأتعصكراهسذ،؟اءلاااوا-ظقراالنصرعانا)ءتير.:الانسانفيمل-*-اجة

ص-إءاذإ!أمعإبر،نيأك!.صضةإشاإذهـبيةالطفولةم:ذالاذحإيزىؤ"*-2اًأفىيم!

ىو!اءيرقب!!ازكا!رفياط!.كأإلدءممقرز-وءنجهماذا،ثءإةأصد،بى!ابذ"اروؤلاء

.أأعاافيأء!ال.ربأبخحيا،زكأينالرأسإليمنجعلا)ذيماالدىاقعياكمح!ى

ورصالي"يةاطر،الديمقراطية:حى*سنتنواطأبماقيام4مههدانار!لمذه

باأواقع.الايماتةالمشا!درص

ت!":ىتكادخارقة"كلمصرحيبنه!.*العسرهذاكأين2/الاخرا)!ناحيةمن

!يءجبولا.الاسفمعيبةالوررالجلادم:ثا-معتةبؤاعإولادأ*العالم

اكهماشالاشالفكرظ،ور.مر"والحرأصيةاالد*كلقرا:طشار:تاتالإسءةبئ

الي!خظكقياممباشرةولاسباب،الدنياوالؤحماتبالواقعللا*ممانكقرآن

.يخالمسرحرائيةأ؟هراوالاجهربالاكأا.ةأقوادخاا:فسياوإعلميأ

ذخ!ضانا،هـت!ربمنيكنلم،المسرحءصروفيالمرحبلدؤقياذن

-جمنللماف؟بالقرناًخراًو-حءتلكصأتوانوهي.كبيرة!-هـحية-ركة

سبقواالذينالقادةثتابءنوسوأ!مادوماشاًليشومنقواحازرخلهمليدأت

.:..ماس!عانابةياالا،اًلحدلي"*اًلاسطوضطع!

...ارجرالمىمالءفيانجمهاأحمؤتؤ:أالطريقءلىاممتوت

جمب!ش-ء7هـ-!ق"ق3اروفي،دالنقأعاوشوإفيوبير

.+-.فيمؤمسلمتسومروداركروتم!اسوروكاشهـو

-.ثر3!

2!!!ك!بخبم!7س-اأتلمه:حل..باركروزريوالنارفنلنوفي،اكأنمءمت

+/+".توالاخر

+--اس4هـ-ازوزن!!الوراءالىذإ:قت؟زعندماوهعذا

!...إ:غبمتي!وقياظمأبانسءرابلى:؟:"ألباسقةتلونالمطقرلىذ!ف

..د!ش!!!-!جزاًرو6باركروتيأسوروكاورو.اًالآرسصإمحررلم

؟لمكأ!قيحثع-.قضهور.ؤ:إى.مبىيرلحؤ"مو،الاحياءمنعالمضعط!واقد

.!"؟؟-.ء-فياًقاحو.4الفالىالىسحهجرموموسوكلرسصت

+!-.."!فئ!نم!!.ا!سربمعمنمماقي!تعالغربيةاطنداًلىنا!ىدوارد

ني--دنرب.يز!ب؟خء+!ساوؤرهـ3زرللأذكاديدجؤلاخيا!اءنزفد-لىكأدماو

كسبا،هـصكرحاًنصحيح.العلوذلكألىزر"فح

القخالدوكرستوفرأجموتكأاًدثعرعالم!ن-ديدةإءأ-سا
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ا!ىمنىل!ىم

الم!قض.اجةمغحرلمنجففذلكال!الا،ينغرا!امركةال!ع!ةوصن!راي

يعمىدو-نوالكثيرون.الاخيرةالحربمنذجديدةعبقرياتينادوناخمسخأن

علىؤجمهـالون،هنادالحعيويالتدف!راعهموقدوارطالياوفركساأياالمامن

الوستمناهجعلىواحدةزظرةانهلندننمياًن!اًأوستفيملالذيم!الحمول

حي؟مسر61توجدحيةءكهس4.نجهـموعف!ن.الممضالؤفرهذاأخاتو!صحا؟د

جدية.امادرفقط8وكوميديرا11،بوإلجسية5،اًضيةاسحعروموسيقمة

بالمسسحادىالذيؤإ..زامجالبرهذاء!لعلىتحسهداًمةثمةأب!اذ،واحسب

؟المضتحىب"!الزفيفأجدبالركودححذاالىفيالاصكل*كأ

4الاءخمايالمثاكلانهوالعاماحىحابمننتلقاهجوأبواولابسسط

العدلوساداصكل،اتقداطديثةالواقعيةال:ثضةلطلسعةالدافعةالقوةكانةاًلي

رزريرالتبرانفيولاسأث.ودمهلحغهالآنفقدالمسرحوبالتالي،لإحالصو

إدط.اناملنابنواحد-رفمنههيبؤىيكحادلاالت!حو!لىلدي،ول!ناحدا

بعفرا!الآنلاالانسانزرهـكانممكنلا؟لالمشاواًلمجشمجفطيسدمال!دل

إنسانية.كقوةالمسرحعصرالىايمنحاجةكؤأالعصرهذاو.السةجنملايين

!بارعونالانكليزولكن.نتووصفهاكماالمسمتقبا!كنائسهيالمسارحإن

!اسيهالمثقلالفكثتوريالعصرإنةالعنتشض!كاسهالأماعطالسستمارإسدال

قصائدهالنلاميذحفظو،ءخمعلاسعدءصركأبمىىز:لمجسونلخاقد،!هجزائحهو

،لجعهورابرقبةالمأتفالثعلبانعنسوكشهـف!-ىيطازحةاًلوللفضيلةكصور

ازكةفيالصجاحوتكرر..لإحيةالاصاللواخمقبعددؤلاس-سعوا

حيا!مفيالحليبيروالماطفالعنف!!شفتالحربوجماءت.،تنالثلا

ا!ر-ببا؟صإلبخعدالبردانث-!رواأيةثار،بقلميمسكوالموجنود

اصح!أأيقرمن.التهلمقوانتصفيقالناساسخعدو

المؤعودةفالجة،دينهينبذاًنسو!يجدلاالآن

كليفليدوناجزيرةه!ذهفيا!،حافظونبعبا!ا

مشكلةفيتكنإ1؟بريطاانهيأطق!قةان"كر!كأ

ستكشفهااًإفيالنواقصىالنظرعنفبغض.الآنهيكما

صةمعريطازجةالبركالامةامةتوجدلا،تاليةمطار.:.

هذهفيالاقتصاديولمصلاختناقذريةحربفيباد!.2.س!+

!ليالبصعتقصي!عندماذلكمع.الباردةلحربإت؟..."..!!قى!

عاصمةهيلندرانتخسبتكادلالفدنمسارح؟س.!....

يثعدلاهولوايتمسرحوان،هدهـالمثاكل!؟!ولإ.

.ليتسترننلثدلو01عنمشيادقيقتينمننرا!نج.....

الثعبوخملاصة.الشعبخازصةهوالمسرحبخ..ش!

الطبقةصةخلاوالوسطىالطبقةهياًلانكليزي!و-!س....نرك!!

ية.هيالانتهازهمىلاءويمة،المثقفونهيالوسطى

الانكل؟زيالمسرحصفةبالذاتهيالصفةهذهظيئي



الانسايخاانمصيرممناقشةالقارةمسارحؤجمهتحتدمالذيألوقتفتي.الآر

ظهورهمالانكليزيدير،برختوودووجيرسارترمثلكتابيدغلى

حاواوافعندماوهكذا.الخىىالقاراتفيالمتفجرةللبراكين

مرادفايجىدواانيستطيعوالمالملتزمالادبوححماعةسارترترب!ز

في.ي!!أافى،!ا+ص!-اخ!+!+س!الفرونياصلأصطلاخلغتهمي

تلورى،ةسمعاصمشكلةإجتعامسرحيةلاحسنالفنوننادياً"دافهافسابقة

واني،مشابهةمسابقة"الآداب"اقامت..قدمسرحيةالفحواليالنادي

!يالمحكمينستجاد،مهمةاصعباناتخيلاناستطيع،بيروتنجعيدعنوأذا

ولكن.والأجتماعيةالسياسيةوالمواعظالخطبمنسيلامامطريقهمشق

الألفمجموعفيحيةمسر36مناكثريجدواانيستطيعوالملندنفيالمخكمين

لايقصدماتماكلايجهلالازكليزيالمؤلفاصخلقدامالمشكلةئتعرض

ثة.كزالملحيةبالمسر

.عدليدةلاجيالألانكليزىالمسرحصاحبهوالادبيامفالاإكرذلكومع

فيموجزهزظرة"الشهيركرا-"كوليرنشروذصلا.فنجقرنينترسارفقبل

ام61زالاالحبروضعالذيالكراس،ذا"الانكل؟زيالمسرحوتفسختدزسر

فيوالواقعيونالاشتراكيونأندقعالقرناهلاذاحتى.المسرحيالمؤ)ف

نأغير.لحوارهمسنةوالطبيعةلصفوفهماماماابسنونصجموامنابرهمتسمير

واسلوبية.موضوءيةلاسبابلىالأوبالحربعدتداعتالواقعيةالحركةهذه

فقد.إواقعجمةاالحركةبتلكألممانفهمان-اًلمسرححاضرفهمويقتحضيثا

قواد.كلطالعةي!تجلىهذا.يزيالانكلالمسرحسمكاذتالانتهاريةانقلنا

.الكتابإولئكقبلةوالمصالحةالتوفيقعيةكانتجانباشوتركنافاذا.الواقعيةس

المؤلفعنرى""كفاحمسرحيةففي:اشكالهاباعجزالتوفيقيةيمثلكلسورضا

،اعانزايرفض.انهالمسرحيالعملبمفناء،الموضوعيةالناجةمن،يبشر

.حيةمسرايأسلىهو،قييرنروتئيالفرالبا-ثعهليض!كما،اعا)نزو

+رونوك!ر"فويسيآلميراث"باركرمسرحيةتنت!يالنتيجةهذهمثلوالى

ؤ"عد.باقلاكلهمفنائهمومةجرهؤلاءحملوهكذا"الصإحينالواقعييننتاج

السنينفيالفلاسفةحجرالوسطاطلواتخذالموضكا!ية*حاتالاصسنتان

وشالىننظرعندماالعجبيزولوهكذا.يقولونمالهؤلاءيبقلمالأخيرة

يأرفضببساطةلانه،الثالثالعقدفيالجميعتهاوىانبعدشامخأبقىوقد

الأغوارتلكتناولانوكان،حسبوهممافورااعمقمثاكلالىوتطلعخهادن

الانكليز.نبذهاانبعدالقادةكتاب

التطوربساطةبكلهوالواقعيةالمدرسةتدهورالىادىالذيالآخرالعامل

المواقفبساطةوعيالطبيالحوارءاجةيملونالناسبدأالثالثالعقدو.ي.الفني

أ-لام،غامضةمشاعر.الأذهانفيآثاراالأولىاطربتركتلقد.الواقعية

وزذهبتاتيالأممبةعص،المثلوانهياربالخيبةشعور،هنإكءهناوكوابيس

الجحيممنأمرخنادقمنعائدونجنودلملسنوئيسالرنقاطمثلهاو،كالحلم

الشعرامامواًلفضاءقيكاذتالشعرنسمةا.لخنادقاتلكامرمنهيبيوتاللجسكنوا

القدماءبعضالواقعييناضطر،الحربينبينففيما،وهكذاخانعا.الواقعرحع

الخ.بة.الباطنالعقل،الشعر،ياتار1الفا،الخيالعالمنحوأسلوبهمتطويراًلى

العامهذافي.اجديدالتءولهذاموأرر2391عامالنقادمنح!ثإرويعفر

،إلوجدانوالمشاعرعالمنحوجديداتجاهالمعلناً"جونالقديسة"شوكتب

الكاثوليكية.الىالانقلابءلىمقدماكاناذاماشومنالبعضتساءل-ى

وكان"بابوانللكاثولحكيكصونانيمكنلا"مجيبلاًالسؤالفيشوومهكم

الانسان"منإثالثاالمشهدفيسنينمنذاذفاسدفيكانتالشعرفروح،معهالحق

.الأخرىماهدهمنكثيرفيو"توشالحالىعود"وفي"اًلكاملاًلانسانو

إ"!راإسا:ءجءصااراليالاسماءءذهنملأ:!جتأنضزفسهاالروحهعده

انكلكرافيأما،اصعاةالقاريخماهذا.الخ..المستقبلية،الازطباعية،يةالتعبير

اقياالتياراتإن.نادبيتوتركتاالواقعيةعلىأجهزتانسوىذفعللمفانهها

،الموسيقيات.دوفرمضقءبرسوليأظدياًلاعبر-تيالآنامامنا

لانواعاهيتلإث،جاتالبهر،لجسياتالبول،اضاتلاستعرا،المتوعات

قيدوياتلازكريناًاء+اوزظير،إ-موقااصلم!يكيةأهرهذدكثراو.لآناالسمائدة

الدرامائيالانشادعنصرعلىلاترتكزالعمومعلىانها.ضعافلاكاقزام

الريشةوالملابسالخفيفةوالانغامالأاوانعناصرعلىوانما،الرصين

افلاممنكثيرفبزرادىا..الاثارة-الأهموهـو-ءم،اخ!لملابةوالمناظر

النقادبعضيجاولكيفاعجبانالااستطيعلا.الاءريكيةالاستعرإكس

اللاشقحياًلمسراالفناإنموذجمنهامجعلواانبزرفر"صجي4*"الاوناقدوم!3

.ثلي!لا!!صربا

نانستطيع،جانباالدراما!ن"الشرعيةغير"الأنوأعهذهرركنااذا

ممسكةا)تتماالواقعبةالمدرسة.اندة!دوتجالاتثءيالعثرالنشاطكأصو

قوص!افقدتلقد.المسرححضألسوءوتا.الكتابمنكبيرعددبزمام

كانبيما.أخرىناحيةمنالطبيعياًسلوبهاعلىوجمدتناحيةمنالا!خماءجمة

ثانيا،الما:ليعياسلوبمصامنوتتطوراولاالاجماءيةقوتهاغلىتحافظانبب

تقناولاانكاكرثيمسر-اتنرىأحبحنالقد.بالذا!الالمانفحلهماوهو

اذا.عاءاًفي-رعانءناءرأةوشقا-كأوجءيرةعنارزيدكثإرلاور!ثاك!!

.إذ،لجمهوراعلىهاتأقرفقدكتوجولييتروميووعاتكلوضادأتذكرنا

قولعلى،الغراميعتبروناً،نكلسزاصخوالورديصولجاذ"الحبفقد

وهوالا،وامنعاًهمهولمامكانهاكتترانيجبر-يصصة!إقة،مومسومرلست

قئتارفيحياتالمسرمثلهذهندركمكانانامشطعنا،الكولفوسباقالسياسة

لكنو.والحواوالاسلوتوكمالالسبكروعة!:عهامنانندوهذا..الادب

؟الزمن4علإعفىاسلوبفيال!،لقيمةحيما

فيمفصلةإزظرياتمتلحقه!اومافرنساكلنودوفاساًلنروتمناجسن

السخ!عصياتادخ!ال،وحلهاالعقدةابرام،الحبكةوقواىحيالمسرالكما"ل

الجميعتناولفياصبحتكلها،وأرخاؤحالمواقهـفاحثدام،اخرا-هاو

بلىلمن"صخالفضل.الكاملةالمسرحيةلمؤلففضلخاك5يعدلمبحث

في"د.بالرسمالآنيذكرناالمسرحإن.القديمةوللبا)قلهذهجديدةروحا

بالانشاديتعلقؤفيالفنانيكتشفهلمميدانييقلمودافنمثي.وتنتورتوانجيلو

أيحوذيواصبح،الايطالية4النهضعهدقوةالفنواستنفداًلمنظور.ويحوالتشر

يساؤرانالفنعلىكان.ابداعلاولكن.حدليثفنانايتتحدىبدقةيرسم

جديدةمواكأعفيالعرفةوةاظبرفيوةإشأتلل!الفلمنكيونحيثسخرشمالا

ةوالثرتلكفتعبر،يالانكلينالىسحذلىث!ثلسيصيبفهاى.النهاسواقعهي

"برخت"الالماياالكاشبانالوقع؟المرةهدهش-هـقاوالمعرفةا.طبرةمن

.إراثمنوءإرها"الشحاذينبرااو"الىفعمدس:؟يئ!ذإلسبيلهذاسلك

اًلافكاروإروحباودءمهاجديدقالبفيبمسافصاانكإشفيحيالمسرالبثعههد

فرقته.ليلممشية،زكأيزاالىإوككومكيدياتمثيلاصولاقتبسوأكيةالاشتر

الآخرونحقؤ"الذيبالشكلالمسرحيونينتظملمالواقعيةميدانخا!ج

جربوا.بالتجريهجمينيسمون!مالناسمازال.الأولىالحربمندالقارةفي

يارة-السربرواحر،ذسبنالفرانطباعيةبوأجر،الإلماذيةيةاًلتعبكرسهالمدر

الا،والفازتارياالشعرالىنإخروواتجه.)ةالمخاوصفةتجترلمتجاربهماعنو

انههمالىبالاضاؤة-مثلاوليلجتسقيب-ا.ندييناركانواهؤلاءمعظمان

موطنبصفتهالشعرعالموإكن.بشرهمالمسرحيالحوارامتلاكيستطيعوا



فهذا0ايضا0ًشوبهسعرمناولوكان.قدمفا-كماهنادكانالشاءروالخيال

موضوءحةيةيركتقرقعيةلولبااو.لحوارافيإطبيعةبامكل-*أصطلقاًليكنأالعبقري

فيقوتهدونوالافكارالمشاعروغزارةالفانتازياروححنللمعندهولكن

علىذلك5والصفاءالفروءمنبعالمهوررررالا-حماعيةالنقائصضداحتجا-4

تماماً.المحدفينعكس

الاكسانصلإحالىتمتلاعوالموراءيت!صالكونالتجريبيينمنالمحدثون

القلب.أوالعقلتدخلانندواًلذهرترهقسفسطائيةخاججاتطرفمن

ءلممهم،نبدوو،بذلكخانقين،الاطلاعوسعةالوذعيةاطهارراءجنونوهـنات

!"والملائكةثر"فيفرايكرستوفراسمع.ال!ساطة:فنيعمللأيحليةاجمل

لشتطعتاذاًمااطندققعرفيإيانلجثةالقذرالثوبفيالقملةاسألسوف"

وقدبهفشعرتسريريعلياضطج!تلقد.ارهبأنتعلمتقدمااتعلمان

جسم"قمةخلالنطريوصعدت،قلإي-يجافيمنكلعلىارجلهانغرست

مغلقأكانولكنه،الاعاقةأوالعونديق!،7كانذاماولاعرفالو%"لأجد

.بايولكن،القطعةهذهفيمعنىمجدانغيرييستطينطقد"هالرعددرعوراء

لبستصزفهمه!-قلنامنيتظرايقفالذيهوالممثلاينولكن.دقائقبعدحال

مخهاااخقلسطورالقاءفي

!حعاو"لكنهاعقليةومسائل؟حاججاتمليئةشومسرحياتادأصحح

ومنهمادياساسعلىقائمةاصةبساب!ص!طلانها،اسةحذانبدونالذهنندخل

ب!سطاءهممسرحايجماهيرإن.هذايعملفرقاييعرف(الفلسفةعلى!"إطلإع

؟تعة.ليلمةالذهنيةيداتالتحرمنيجعلواانيستطيعونلاالذينالناس

يئاالزواليأسكلنب!رفطكارقةالمسرحياتهذهاغلب.لثيءكلهذادت

ذاولكننا"حسكومهيدياالكوكتيلحفلة"كتباليت.اس..قيوالضجروالألم

يرسلناماتجدتكادلاص.ثانفرطغ

-.*-*.أءخغ-+*1-ننإ*+-.!+-.+،2؟.ا:.عرليف*باب!امة8يتالبالى

.!.!منن؟....*...،::في.."

+4+،،!،.شعوراي"لىموليهارولد!دؤنا

.!--.!...*+..الىيلةفيالجمهورءلىسيظر

3!3+!لا؟ث3الستاررقعكلنلحظاتبعدلىاً؟لأو

!دس!ء"ب(!!ه.!!..الخفاشطاجنحةذكرجاعندما

.إ-"ا!)!-س.الفضاءيخمابتضزحمهةادكرلمظلمةا0

3أ.!أ،:.-لا.ال!ل!2!أ...-.بم.خفةالىءكلتلاشور.اذ"

:.د!!حة".

!ض.كم-ئم!بم.م...:روحاشراًفاالىولاالكو!جدرا

"ء..-س؟-معانإلمفيدمن.المستمع

+إس.:حيةلمراههدنكلش13

؟.+ش-شيءلانكا:قهو-براز"

-+-!:.!-..؟ليةاصتجاباتذكأ،دةمنسوهـ،

19+:؟!ركش%!ا.".+ؤاًرثعليلالذيالوحيدأورنيءا

.!ييك!*+عبقه!لمجأ.+.+-!هيؤتجهة.نض*ءأذ!ملالا!و"تعمل

يع!+ب،.."برفي!،!كتش+ا+؟!.+:.؟ا:+،بم.جدقي2.؟إحيليسانالمؤكدمنا.اًرزفى

.س-بخينث+-++.لا.،.-،إء؟+لآؤ؟كيما!+.ج!جمبنط."-2لأ!يخعخ:بن.+اصللامايالبقاءصن:رضتمت

.،-حمص--!منبهيمدذهنككطهيرتجلثحاأءد!كل

:...،...إ-...خ*!ألم-:.!بم:بز!*كعى!بر،ك!تيفيتم!طحغ!*!".ياضا)خصعافي*.آوذتأناثالوهم

،ش--سء!!-.-!94-معظمفييدورلما.ءوذجكدذ-ا

لدىمبكراظهرتاواظيالالصازإل11-هـحيةفي.اًوويرخةتاياالرو

عودنلأمسر-حمتهمن،الجنةفي،اينصجةهذهنتكررنفءها.

الوعنبعدهبجلأةضلا.ررمرا.ت!سلم،ات+!

.،هـ3

لم(الكاتدرائقيقيمقتل"الاخرىمسرحيةفيبلفبلهناايىط.ـ-بلفينت

اهم،وهذا.ترديدابهوتستمردقيقةاو(طتيالشعارنفسلىاجروقةنخمل

.الاحداش/علىأصفالمؤتعلإقتحملماءنمإإ:،فانجوقة

هواطلىيثالمسرحيالادبفيالتكرارارهق"الذفياً):موذجيالموضوع

جيونالنمونجلاشخاصطا.الحطيى"و،خاصةةبصورالنفسي،المرضطموضوع

احتاجلاانني"لدكتورس-إماز!ولالكوكتيلحنهلةفي.الؤسوالدكتورهم

افالاءكركرلصي،ا؟حببم،للمستشفى."الجحيمفيبساطةب!صلأيا،دثتور.ا

"الجاوءطغرفةي"غر.،تءراممام.ال!صتابطؤلاءبالنسبةلبنانجبالىهى

موضوعنجهالهلاضافةباو..ءدكحموروقسيسهله(فةالمختلقصصهفيكماروعاًو)

تحويحيةالمسر.الموتوهوالا،صيعاًالمسرصنهؤلاءنفوسالىحببب

والاخرىالعمىتص.ارعوواحرةمقعدالأطغ.السبعينفي-حواليثاهموأخااختين

الغرففيالحياةيخشونلاخم!مالجلوسغرفةللجميعيسكن"الموتتنتظر

بعينوالارالحامسةفيحيةالمسرفيالعشيقس!صبههاتوفيان!بقهالاخر)ق،التي

فةداذن،شلثبدونوشبابحيويةكأعر.بعدالرشدتبلغ!ا)يروزنخبه

-"النهايةيكأوتانعليهاكان

لكنهو.التكنيكبةالفاحيةمنجيدةدرجةعلىالمرحياتعصنالصنفهذأ

بالانساننتؤكلالتراجيديا.الخاصالتراجيديالس!صوذلكمطلقآليبلدغلن

تسلسلبعدذلكرفعلاخهاالاليالدماراذخه-توانوهي.الانسانوليسعادة

امشالالمنبنوعصومنةانها.جديرةهيوكمللسعادةهذهعزيزةهيكمررينا

بشمسدائمأمشعة،بالملا-ظ"المهموهو،انها.الانسانعواطفتط!رهو

والرهب4العنفذلكالقاسيةنهاليخمهايعظيماهذا،الأملفيطمت!بتالتفاؤلما

بهوريجعلالذيالعنضرذلكانها"وشهـحوبوجومفياياملعدةتبقيخااكاا
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مخلإل!اشخاصهمزقتأضرياتاك،قصائدهامنال!يريحفظأو.لمحياد"كلس

الماهـاؤ"سنجدينا.اصدقائهوقيور5ببر-ىنيسمواالمؤرهيوتل،ئمحيصأو

منشطب"إماالوجدإلحل؟طراًفةمنالممبرحفيلابدكاناذاذلكبعدكل.

المخر-بنبمضيواما،سوينببطا"!الأتمسرحياطوتوزيمالمدارسكتب

مستخدينبابىيدالطريفللخروخ!والاستحداتالمةابدروراءرهيبلياندفاع

أصخحيالمسرط-هـيبا.احاصدلايوويذا.معرفةمنالانساسهبوفيماحل

للد!مر3الفكريجلالحصبمخءلىليطإعاانمعاًعل:ب.فيالنف!بالإلجباشه"

للفحوىادواةلم-أمنجزءذلكيجعا،هنىهوانالصصرهصةضروببكاييلماواسع

الموصميهلافيبهد.بىباهلتنهلأئمأداشهتسهعرفيالحسهفوالقحصرو.اليميبفو

فيلمرةلهذد،آضهراعاًاخيش"سمبولين"حيةمسرفيثفلل!الأوائرزليرى

عهلل!ا*:؟أدذهبغيايركمايئ؟عهامشوهاعريمى+صاًلنتريررةلدملئلة.النف!علم

ينص!الااهـ"ييذا.هلفرو!اعةبلغهم"عو"اً!أو،شعورهيالا،الياسهن

و-،"مل*مسبوهوالعرجاءساقهبتعئجهلالملهلةاصويةيمحداروحمآ،وانمالينبلمة

مونوأوجاتها.4اليزوجهمسخمفايعثليهاالوقتبنصى.!يءعلىء!متكل!

الىتنفم!إياال!ثاملئالنهلرةوويبالأشمارةوالجديرةللآهلالسائدةالسظايرة

لمو،عثصرالتاحممعالقرفباحدعهبانوحفلهمص"-يئفيمسرنرهمنعدلم.ةلذقيياًلحفلاا

دوفيخهب2اسمعلى3اخروأولاذمتمدحيمثا):صاداحية!س4يسموذماذرهعنعد

يشعل"ماثلائلمجد.ثيعدلم.اشاذسباادواريااوالمسرص"جممةالىالالتفا-ت

؟مهنورالميهاموزصئلسقبيهاوشمالايمنهمذراعيما!يتميرويلمصرهتاتتهاءبارفنلهبار

علىالازشحاريففلأجفييهاونس)ور.ءكلالعملاهميةالىيلمةتاندون

مسرحي4في"4ولكلعلىوكلنالملأسعقراهاقلالنادرفمقنةلا.العنص!يةهمهـةلع

.بركامدرءلىومنونلوبغبهلسبر:صثساهلهمصهددماههاا.بالمائةمائةمكأموز"ءؤر

دامتماةا)ء-كيرالادواريأنفونال!يلاةطابيعدلمالاساسدداءلى

رالهروك(كودوجوفبليفييياوهعاونشاهلمثلاأيناليعدر.ةشايرحيةالمسر

فنممصيب،يدرهيوناصحصوااو)زدرا-"فأص:حناايبالثارسمارد"فيدسقرحسار
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