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ويعرضيتفلسفأنيريدالكاتبان.الحيرةهىوهذه

الذياك!ارعحوادأتزامانفسهالوقتفيوءاصصهويحصالى

الجديدالغلاسفةلحجرنلوهكذا.ذلكعلىغالبايمتنع

وبدعةىكا"زةبحقانه.الرمزر"نقصد-لنجدتنايأتنان

غلحونعنذكرناهفما.بجمهورهلللأتصالالحهـيثالمسرحي

لعنىاحملهافيالباشرةالبسيطةأرموزأمنهوابس!ن

"بالرمزالحالاتفيا"ب!(صعالمال!سبحالرمزولكن.معين

لادرجةالىالجمهورباوكارالاتجاهالستآثروقد.الحرفة

زرقاءستارةيسدلأنمسرحيمصمممعهاستطيع

.وتساءلالاللص!رحالخربالشأفيالجداراخفاءلجرد

،(ابسن)الوحشيةالبطة!الستارةتلكترمزماذاالناررلى

الحمسراءالوردة،(سنج)الححهـمال!(فشيكو)الاءطير

النقادظلوقد.النلس!شفاهعاىأكاها(اوكيسص)

حتىتحتمللاوماتحتملماعبارةكلتأويلفيمنهمكين

لزوجهاكبثماالليديتقول.مضحكةحالالىوصلنا

لقتلت!هوالديينثصبهلملو"،دنكنقتلعلىمحرضة

ابلدنكنكانهل":بعنوان!نشربكتأبفاذا."بنفسي

مناارسلقدالعنوانهذاكانولئن"؟كبثمالليدي

طفلاكم"،بذلكأجدراخربحثفهناكالضحكبعض

!الاساتذةأحدننترءطويلبحثعنوان"؟لاكبثكان

فيمجالإتالتعبير.فاقاافتحوأقدالسرحيينريبأنلا

كتب.!)اف!مالفكرتشغلوتبقى(بقيت4النشكاولكن

الثائرينالجمالييناولمنوكان،بحربممكسىألكبيرالناقد

هـوقفبحرجيعترف،وألجانجيةألذاتيةأسلليبىءا

رلسميافاعتذر،القديمةألاررصالببءنالتخليبعدلفينا(ؤ

الاحسصوالفيالذاتيةالخاطبةاستع!الوأجازرار"عن

حتىمستعملةظلت"الوسيلهذهأنوأ)واقع.الاضطرأرية

.الخاصرالطابعذاتالسرحياتفيالان

فياوروبا،شرقفيهناك،الغربفيالعركةعنبعيدا

عهدمنذيتعالىظلمسرح!ببناءلنث!أ،النيصريةروسيا

اهـكمافنت!يكوفترغنصفثمغوغولعلىمتسلقاالثورات

هالظفشيكويدعاىالاسلوبتكاملوعندما.توركي

خارقة،خاصةبطريقة4!ثكصلالنتحلوأقدالروسنجدان

رتأثقدف!شيكوانشكلا.بيينالغرمعظمعاىوغريبة

شرعياابناظللوبهالىولكنالاسكندنافيةلوجيةايكوبالسى

خروجايالغربيونرفضلقد.القديمةالقيصصيةللتقاليد

واصالونأىفيالطبيعيةال!ادثاتسننعنبالحوأر

الخاطبلةاستعمالفضح!واألاساسهذاوعلى.مقهى



ولهدأ،ذأنهـميخاطبونلاالخارجفىالناس".الذاتية

ابسن.قالهماهذا".مسرحياتيلابطالذاتيةمخاطبهفلا

وطلاقكفرأقجوزتبعدفيماألولسيلة!زرهجوزتوعندما

اكسرحوارأنسمتعملانناقالوافقداًلروسىأما.اللواقعية

مسرحياتف،نملأالوقتوبنفسزولاكلاممنطبيعية

الطبيعية.فىرسوخاالانزيدهااندونالذاتيةبالمخاطبات

الكثببرون؟حاولألتعبيرفيلوباللىاستعملواأ)فرضولهذا

وتستمسد.مضهكينفقعدوامحاكاتهالعالمحاءأشتىفي

ولكسن.للحوأرالنفس!يالعمقمنقوتهاالروسيةالطريقة

القرنأوأئلمنذألطريقةهذهاستعملواانهمنعلمعتدما

مؤسوعةظهورمنقرننصفحوالىقبلاي،عتشرالتاسع

ح!م42+طولهـ949ملأ"م3أ515؟أوهـ،حول--فنتالدكتور

فيالنفسلعلممجلةأولوصدور،187في3"يلحلأ9515هـأ

العميقةعروقهاتجدانبدلاالسطلةانحالاندرك،1881

ولمالروسيةاءرفلاأنتي.نفسهالروسيالث!عبفي

الناسىهولاءانثقةمنعلىولكتنيفهايعرأح!أاقابل

الاولالمعينءيكا؟تلفةامميومية-اححاتهمفييمستعصلون

زمنفيالاقلء)ى-الروسوالقصاصينرلمسحيين

عندماالعرريةعنبانسراحهاتختلفلاقدلفة،القيصرية

ناشكلا.ألعاميةباهجاتهممنطاقينثحوخنايتكا!ها

ألطريقة.هذءصبعلىساعدتصحبهاوماالاقطاعية

منلوعفيتعيتشىالروسيةالمسبرحيةشخصياتان

البهتانمنكثيفنس!يجمنهاوأحدةكليلف،الفراغ

نفسما.فصلابعضهاعنيفصلهابحيثوالذأتيةوألاثمجان

حديثا:صلر

!مولمحميا!المؤيبيا

الكببرالعربيلداتب

الدلالمعبد7اللهعبدالدكنور

منالاولىالحلقةوهى

ةالقو!المخمافةلمجئاقى

*دابدار

بروت-!أ231..بص

محرحيسسةفيشخصيةثلاثينأوعنضرينأننتذكروعتما

عرفةفيأنفسعنانتصوراننستط!بعشيء،هوواًحدة

ولكنهس3مجانينغيرالرضى.؟في!ط!!ب،لعس،دذاًنتظأر

اي!ديهذيالكل.واإنكبأتوالهمومإرووردأمنمجمو!ة

4بيتمتملماانتباهايعيرمنهماحدولالاعحسار"متشفسما

وحنينحرلتالاكتبرعلىهوبهيتمتمونوما.الاخر

،(لترغنصف:الريففيشهر".منن!وذجاهاكم.وتمنيات

صحيتك؟كيف؟أمادياانصاهذه،أه:اصلاييف

بصوتتتاوه).خيرفي(كلكاوهة)خيرفي،للهالحه!:سمينوفنل

بصسوتفتخاوهلهايختيهلماكسلاييفانتلاح!)!الحمدلله(اعلى

(.بزلحرةتختمهاتمعلوالكثر

يقلقك؟شيءأهنلك!تتأوهينانك:اسلاييف

..،لركاشا.51:(الملوبذلكليسىولقناخرىمرةتاوه)فنماسمينو

فيوينزليصعدنفماترغنيفعندألاهاتاصبحت

ول!ن.موسيقىكانتلوكماكي-ومأينركي-ميجر

فيأنفصالللشمخصيتين.نلاحظهماهيأهميةألاكثرالنقطة

الىينتبهاندونصحتهاعنسيمنوفنايسألالسالأييف

على.تأوهاتهاطرلقعنبهالاتصالهيفتحاولجوابها

.لاستعمالمتعسعالانفسهمالروسوجدالاساسهذا

يتكلمونانهم.الطبيعةعلىخروجليدونالذاتيةالخاطبة

يذكرناانه.يصغلمأمحد21أليهماصغىسوأءهمومهم

تنهى،كلهالسماءتتمتموتبقىللن!ارقربتحإسبعحوز

فيهافيصبرخبهااحدنايضيقحتىطائلبدونوتأمر

اكثروهل.حينالىولو...للسكوتالىويخلدها

يتذمرونأسالناكانوزمنبلدفيالاسلوبهذامنطبيعية

،الناسينتهيفلاالسلطاتوتنهى،لااهـلطاتتسمعفلا

؟السلطاتولاالناسيفقهفلاالكتابويع!

ولدينسا.فشيكوعندأوجهالاسلوبهذابلغوقد

.((اكرزلبستان"يينللملاالعامدأرترجمةالح!لحس!ن

!-صرفلقد.يرالتعبفياروهـيةاللطريقة!ورةانها

اةبحايتحدثونالجوريع.جيداعليههـقدم!ومالث-كوف

ف-يرز!هر"وهاتتل.يةنومنصفاونضءثرر"نصف

ستادة."الكرزبستان"فيبالتما"ؤباتاستجدإت"ألريف

بربارهكانتبينما.نومأ"صاعلىتنزلالاولالفصمل

فىانيةانتكتنتمف،ذلكاتناء!تعائبة،ازلميهالىتتحدث

في!زريتتمتمبينماالفراشالىأحملهافتحاولع!--قلوم

الجزيز،عمي،ا،جراسأسمعي،متعبةانني1)،نومها

مشابهـةحالةفينفسهاالسرحيةوتختم"...عمي،ماما

نمساكثر.نفسمهمعمتمتمانائما-فرسمييضطجععندما

اطرشثب.فرسيجعللاذافشيكوفهمذلك

بأشجأن*ينطقأنالروسيلاكاتبالالجااخلىذالمثكل

يتقيدأنبدونولكن،طبيعيةبكلالنظارةللىقفألمووينقل

بكل!ةشخصينطقلاأحيثللحوأرالغربىبالارتباهـالواقعي

السكسورفانوهكذأ.اخرشخصلسوالاجابةألا

منذالناسملاييناذهلتالتي،(الكرزبستان"فيالاخيرة



نأدولىانسرحئ!لىوحيدأفرل!ىيلفيهاأ،نحتى0.91لأ.

قرأأن"القارىءفينفترض.ثيتحفكانلنق!نتسماءل

الفقوأتهذهالىبالاشارةفق!بنكت!ولهذأ،السرحية

يانث!امعودنياشه،فل،أنيهمعدنياشهمحاورةوا)ى

..الفريقأبتهاعنتتحدثعندمارانفسكيومدام،2ف

الذصي،ودوللشرا-لنفسيالاضطرابلناتوضحكلها.الخ

جزافتحدثهممنتجعلالتيالواعيةألنصفالحالة

محضة.طبيعيةصورة

الىترغنيفمسرحياتمجموعةترجمتعندما

علىالشفرةمننوعلستعمالللىالمترجماضطرالإنك)يزية

نفسهالشخص-يقاطععندماالنق!وخطوهـ..نق!شكل

اتجاهفيتفكيرهوالخطوهـعندما-لحولجديدةبعبارة

السرحتقاليدعلىالغريبالشخصياتشرودان.جديد

افذلكة.اهذهاىاالترجماضطرالغربي

شصصكوفلشخصياتقربنامنيبدوقدمماوبالرغم

أقتباسنادونيقفجائلفهنا.ك،القيصريوالمسرح

فيالالوانتهفتفبينما.اتطرفاانطلاقناوهولطريقتهم

نندمبمانحننتكلم،ماكردقيقحدالىشيكوفصوار

مايحزرانيستطيعلاأحدااولكن.دائمابعدفيماعايه

التعبيردذيالطريقةان.يجربانقبلالمسرحعلىيحدث

فيماعليهنندممالقاعدةتخضعالسرحيينشبابنابين

يمكئ.ماوبأطوليجبممااكثردائمانقولانفي،بعد

وبالاضاف!.العرريةالسرحياتلعالجةهنارضيقوالجال

.بالتظارةللاتصالمعي!كأوسيلةعلىبعدنعزملمفاننا

ا.كنههايخطىءاحدلاعندناوأضنحةوسيلةهناكانألا

المخاطثةمننوعوهي.الفمزبطريقةاسميهماوهى

تعليقاوماامرغلىلاطلاعنالاالممعليستعملهاالجانبية

وهو.للغايةمضحكةبنكتةتفوهقد"بالىخصبرناوأنماما

ف!يستعملي-المؤلفعلىيسطووانمامعينةعبا.راتيستعدللا

قابلعضومنوجههعلىوجدمااورعينهأوحوأجبه

الجمهوراضحكقدلانهذلكعلىلفإؤآث!كرهو.احركةإ

بقواعدصؤمنونعربانناالىالنقادحتىينتبهولا.فعلا

سائلانخيبالاعليناتقتضسيالتيالمجاملةوحسنالضيافة

نقابلهان،نضحكانهويسدلهماكليكونعندماسيماولا

حقايسيئوناخذواالممملينبعضولكن.البشوشبألوجه

حلتمشكلةولئن.يجبمما-اكمرضيافتناءنمىفمينزلون

التراجيديامتتمكلةتعاضلت.فقدأنشعكلبهذاالكوميديا

ناتسألنياناما،ضحكاتسألنيانتستطيعفانت.حقا

تذ!بانهولكجوابي.لضيفيقدمممااكثرفهذاابكي

أخذها"ألتائيميحةالنصبالذاتوهذه.نظسكمعوتبكي

بدونواحياناالجمهوريبكهيأنقبليبكي!ذأصبح،الممثل

بصورةيوجهالحوأراخذالغرضولهذأ.نهاصيايبكواان

،الفتياتبسهولةللاستثكاءقابلةمعينةطرائمفالىخاصة
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بزوا!هنالخائباتألامهات،الجنسيبالكبتانبتليات

هـدألاطرثلىفربديسمعونالذينالقاهيواصحاب

ءإىالاخوانب!ضلتقدمثم.يومياساعاتاء-سارأدز!لمم

النسموةبعضفعلارأوأكيفيحسفون))ألادأب"صفحات

لسيكذبأحداوكأن.ف!نمسرحيةصص!اهدةعنديبكين

وكانبللابكلألهنلم!رحبةحاجةفينسماءناكأناوذلك

تطوفجميليومعصعراحت"اوامهب!!،دف!لممنااً؟حدا

لتبكسي،.مأتمأي،تمملعنبحثا!دارالىدارمنالحارة

قولها.حدعاى،(زمانساعةمسهاعننفتتفه)1و

فلجهل.اباغااؤلفاذنببلالمثلذ؟بلبلىالذأب

ينتظروظلغاربةءلىالحوارتركالمسرحبدقائقهذا.

"كافالمؤلفيدءلىماتتانفبعد.ا!!ثلمنةالعرو

وطبعا،ر!كنمااقاذيحاولالمثلاطلقالتعبيروسائل

-أنهيالنتيجةتكون.انقاذعمليةايفى-إلحالهبكما

ممثلنا.يمضيوهكذا.الحاضرينمنممكنعددأكبريغرق

اضرب:حيرة،حالاابكمألساة،عقيرتكارفع:نكتة

اثارةعنيعجزالذيللكماتبكمثلذلك.بالكالوسطرأسك

علاهـ"فيضعالكبيرالطبعيالاختراعالىفباخجىءقارئه

فيهشكسبيرقالهماهوالممثلهذافيأقولهما.تعجب

زرا5ادا4يحدا؟،اء4*هالم*4،!ني.:قروناربهـةتي

5لبلذىخالدلنلن

دأر+دابعنحديثاصلر
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المبدممةالعربيةللشاعرة6لعالرالجديدكديوان

ارفرعد

((وهيهو))المشهورةالطوبلةقصيدتهاوفيه

مختلفةوعاطفيةوطئيةوقصائد
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