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فمبرقثحظفبةبصكأجمبريمزرص

م!اولةادلىبلامعريا،اليشررزاباتوحشيةسجلارزيالممسوساطهـارضمنتثهيكوفلمرحف!،و!اعديردةمبرراتل!لا(ثمة

تفوثءمنالادستوارغعليطالنوساعماقفيماكثاواللامباثسمللالتولءكأببدلىءثماسينمناكثرءضيفروه،المعاصرالمممبدراساتنا:عن

الاقطاعية،مشراوالعلاقاتالحضادةتفسخمعالمشحييراصدا،وزيفللمالموتانورغم،بايبحثكسفضاولهااكتتنببكوفمسرحياتاخر

دعافيمهوتتساقطيتهاوىوهوليصءهاالىو!ئنعنجة!وترةصابمباثمةانالا،المسرجةمدانؤكباءصباعطا؟هيكملتىكاتبنايمهل-

المسيح(ا!اا.-11828زولىصتويليىوان!ب،الاخرىاثرواحدةباهرةعلامةلانهؤقطليس...مسرحهلدراسمة"لمدوناكئيرةمهررات

منالاقطاعيةالتقاليدفحتويهماكلسفورفيفضجاللذيارجديدللاديىألحقيقيالارهاصلانهولا...العالمياًلمسرحتطورطريقعلى

حياتسيالامكئبرغط،بالخلا!ييغلدعملاماقوفف،ولاحرافرهيىيىزالهتمامسرحياتهلاعئولا...الممامدفالمسرحيةالتياراتاغلب

وانبب.المتحجرزوجتهوعقل،الاقطاعيةفمأتهواغدلى،الخاصة3ئ.وسواء..حدعلىوا!فرجالناقداهضماماتمنبمزبتحظىالان"

وانس!انجة،!قةيسيلالذىال!،ن(491-0186)ثيكوفانطوناداخل!سرحيانهغوصهاالتكهالكبوةالعميقةالايعادلتلكارفالا

برقسنهالعميقة-وهز،نادرينووعيبممقحياتهدقلألمقكلعاشوالنحي..آنفيوالربرعةالبسماطةفيغاية،باسلوبالانسانيةالنفسسراديب-

منكلعلىظلالهوترر،جتورهعناللعالمياثسرح-الثريةوا!طلهالفهماسواراجتازوامناوائلمنكانلمخميكوفانالىبالاضا!هذاكا

المسطحالمفهوممنوانق!ا،الاقصوءصةاصولوقعد،بصدهجاءالاولوالنصفعشرالثامنالقرنكأاباغرقهواللذيللصصرحالطبيعي

سكثكاآورغه،ألمريرفالمصدتةحياتهروه،والامماثالمو)لفللجلييففيالاولىاللبناتبذلهةوثملعا،الرمزأتوفاناتفيمشرالتاسعمن

.المريرةالفثتوالحيثوهومكوائتءولرمتنطنستعلتالتيالسهتبالواها!وبالئتروعلمثمالاهبفيهبالشاتعميوبلاهتماميوثزةيمسرفببناء

التم!الالئكمألمنثنالتثئر(3691-1868لمجوركيمكسبوانجبعلىخمبمبةالانساابلتناولحب!بدافهمثومةدمابغليئماالمديوةألانسانيط

امانةورومفنتيهـيةفرمسفللاانتصرواحتىبجلنئمومفب"باللصماليتو"كفتمسيحيثتهفيالساىهواللصمعمتيثراتخلاايمعريا...المسراب

امهكلمنالروسبمالأآمبو-راناتبهما.ترتغلىكلممتغلئلمعلايكالئايببالبسيابةشابصيثتهاممافئبفيتمورالترللتفجرفلمدملت

بلواوعيةبدببناءفعبالاولىالرئعتيةاللبياتووائبما،ومتفاعروالامهـطالمحوسيماهتاأتالىبالاهباابهوا...اؤدبةبحياهالى؟لمتةلعة

الاشمنراكية....المسرحياتهذءاعماقاستكناهفيراغبةالانحنىتهوالىزاللت

شكلامما..؟اـ..اللخصبالغنيالثراءهذاكلدلاله!ي!مايسيلهاالتيالمختلفةالتفسراتبينعديدةاختلافلىئمةزاللتوما

كا!طسي...ذاتهألواففيممطيفتأمموهبمالخصوبةذبمائلغيه-المسرحيوهاتهتكنياةفتدةاأتكما.التةفيكوفيةبلمسشآيوعلىالنةظب

اكثبرمنابضداء،الف!يةكيارات4بمئاتروسيافيهتغاىثرياالعصر،وجعلالايامعبرمضمونهاتقنيعفيكموحدالىساهم-ظهورهاحال

بببنالحادالهتااضهواوعتن،رامعيواكارعتاحتى...ثوراوالافهـلر.فيدادمنبالبحعيتسناوللهااماةتالةرورابمن

وهاهانتابللمارالتئوضهباعراضاههعوالمتبثينطالغلسكيوالتيارامت**

تونجدانالاطلائلملىورببماوليست.اللفترةتلكفيالفاتبماالمجتمعمواهثسمامتنستاتلعائلتدتابوف!مسىاافآاللددةثهبأاوثلؤمنا

في3رجببةالافكاراكرجوارالى(الماركسية))التقدميةالافكارقمةسبنواضحةالصلةتظهرخىالفذةالعبقريةهذهانجبالذيارمصر

علاقةليممستوالواقعالفكربيناللسدليةاللعلاقةلانذلك.واحدوقتايدينانضعانيمكنناوحتى،انجنهالذيالحضاريوالمناخالكلالب

يعطيانيستطيعالوضوءكالواحدفالواقع،الاطلاقعلىميكانيكيةلوافعه،الكاتبرؤيةخلالهمنت!تكانتاللذيالفكريالاطارذوعضلى

تفتندالتيالاطاراتباختلافالعطاءويئخوع،واحدقكريتيارمناكثرلواقعهانعكاساالاليستوا!فنيةالفكريةالمج!عحياةانذللك

الىبالضرورة*فىديذلكاناذ،خلالهامنللواقعالفلسفبةالر؟يةمنواحد.فالفن،الواقعهذاوجوهاحداخررمعنىاو،19حمضاري

الواحدضوعيالوالواقعفانا!دا،ذاتهالواقعتصورنوعيةاختلاف..واولالاجتماعيةبهبنونتهخلالهامناللت!ريالفكريقدمالتيالاشكال

الاماتاهاتعوموتتمدحر،المتوأتالللكرنفالانجثهاتمنالكثريممهثههبملصوبته،المصرهوثلوجهتهـتناولناأمامناتةؤعباللتيالملاحفبات

الر؟ئلوتمدد،المةلتمعفيالطبويوالوانثتبتمددالفكريةوالتيامامتاطلبثلمصرهايغانعتىتللقوميثلمسهفيمبفعلى،الفايوالناحيةمن

كليسةموهوماباعتبالاالاأااةلائتذلك،التكوبناتلافمالفلسفيةئاموامفيوبةواالوبنالعدالرةانفلب...الروفؤالادثبدباارو

وتعمال،مميئةطبقيوقيكوانثتدائموبرممموتلهورماؤواللمالمئبالاابمن.وثللاحرببثللمبوهثةفيوهفييرساالفتعبالذداثومناراتمباعوا

مسقبوياتثملىتحوينلاملاكومن،اللتكواياتهمموهلودتبريراهلاؤمنالويالفيلسوئباللفنائا(1883-1818!توهثلنيفابفانانفلب

لها.والامبهماميةغلااتصودبةالمصلسلنومهامساوهلءوسعلار،الروسيةثلاتجابرومانتيكياتهةامر-ةفيتةنى

التيقمثتهو.بينحادومراعاتتدورانالاحياناولفبفيواسمكفروهتلهآ،المرارفجتاتهـمواوعملىثلناناميونواتها،ثلافؤتماعية

الصراعهذاويكسمو،واحدموضوعيواقعمحنصادرةداًمتماالفكريةالروحسراديبداًخلالاعماقحتىرغاهى،سياسياضمراروسيا

سالتيكوطكبوئبحهء-او!زرا،تبائؤوسمثتبانفمولاتااعالووعلئادرايبسالضيكوئلوانهبب.كةوئت.منهاةلهافيمامستابرفؤاالروسية

تعصكبرشأنذاتخفية.اتجاهاتانالواضحمن"بقولهشدرينتالاجتماعيةالعلاقخواءكلعرىاللذياً!فنانالثائر(1887-ا؟18ل

وتقكورتوث!رانها،الظئورالىطربوهاتابدانوتحاول،ئللمسلمعويبيلليلفكاتف،المركزاللائاابالرمزملأسلوبههللاهلوتفسايئباالروسيمك

الليوميةالعياةطنينبقعصتهافتغرق،المج!معباةلفيكالبراكينالروسرالمهلتمالكيايلتنثشكانهتالننرالاثبتمابمتةالادوثءكهلمحملاللةوافب

اًلثسولكئ،بعدتحنلمالعصيبةالاوقاتان،الألوفةالتقليدية(الراهب1881-1825)اديس!ويفسكبمفيدوروانرب،الفترةتلكفي
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دلكمعوتغاعلهمملاحظمنهمخلالمن"بأقرابهأينن!معرونخميعهم

.."+ب-اهذابدلاوكان،اللحياةوجهينتابا!ذيالحادالفكريشنجا،

-....011-03.!إ-.؟أ،1()إعموماهبالفده،الادبيممبنهارهالاؤكار!ذهكلبينا)حادارتصارع

..:بر%/؟/1101.:إ!إد:؟"+-حررهالاصهي-رلنقدآالفندركاؤةظلالهؤيتزدهرهبان،ؤراثراء

/011..انرأ!ا؟/ا؟أأإوتقدم،ات!وعةااللفلسفيةدؤاه،تحءصن،الواقع!كذااللفهمصورشتى

.ا.أنرظا.!؟ل!ذاالمحركةالاجنماعيةوالعلاقاتالقوبهءرهاللصدوراذماطكاؤة

0،1سهـد"ول.:.ؤ!بههبالساشدةإلواقنه

اء!ا:!4ه!ط!-.اةأ..-."

6؟..:؟"تر+!اتتيوالتفسيراتالاؤكارليمئاتمشحونا-دكرناكما-اللعصركان

..!ئم...++!--..؟-!مفي:..0005..-دت.؟!!هرناككان،ؤليلبعدملام!4علىالتعرفسنحاولحضاريواؤعانجنها

...بزااكا،.؟أشد!.إ.!+.لحه؟!نجئبئوارخفهـوى)2(يورال!وراخقدميوروا).2(والبيروكوفيوىالليرشهييفيون

.!(؟4!!ما-خ-.حمبهس!!!يئ،،!ك!)7(يونللفوضواو()6يونازللبرجواو5()يوندرولنااو(4)يجيونلثورا

.+".كا+أ+-أ؟"لي؟*ا!:نر.2!:+؟!والاحراد)01(والتولسننويون)9(والمحايدونوالرجعيون)8(والارهابيون

!شب--+إ/"إإكأ+.سيرليكو!رسومفخهبرتوالموسيقىالرسممعلىايفل!اهذاانحكس11(

كودسهلكوفولىهسىتسحمايهـعكوفيسههكنىصظهـوعهاتوكذللك،لرائغهاوريبين

.اللخهالدةالموسيهقحهة

ب!!ةء؟-الحىنسهحبةوالبململيبوكوفلي!ونلييرثكينيفالىنههبةالنجركهسيبيفيمون)2(

!.ول!!"عالمهيناصبحياانهههملغير..ف.لش!حيعكلقمح!ىابظثالمئو!ما،بلميحرف

+-!"كا!"!لىمادإ-لىتهكحهولانت!لبمحاوإلكيالجوفلاالثوديهةالاتجهلأهاك،على

هذيهق+الناخثينمنالخيراظلقوقهـد،ا!واقعبعقهبماتنماكهظهام!هدافالىر

ر؟115!.دروببهحلتشحصكلانتا!كهط:ألاد.نهـج!الهيةالانجهـاهياتمنكنيرعهـلىالاسمين
للأ"ب

*!لم"1؟-ئر+؟لاش..الغمتدرةتلهـكفلبالروسيةاالاهـض

(..!أ"!!""الفلسمفةمهناساسمهاانظلقواالزيقهمالثولىبونك!يون1الاثتو)3(

تشيكو!اواخمحرفىروسيافيان!قسهمواوقد،-؟الهحهمناةوجهللتضيرالصركسسية

الذينالحهنبيقبيونالماهـكسيجيونوهمالبلاشفنةالىعثرالىتهاسعليهزن4

وهمبملىالمناشفية"للاصثلحال!ب!قلء"دالىوأيقفرضليةخهـلالهممق!قهـقهـت

وحكومتهالفيصركانصمي!اهؤلاءودوق....،وغرهم..و..و(ل11الىالما)ركسحيةالهحركةداخلافنهـحولاوازيةاللجيرجهععيليهما-توللتاللدين

الفلاحيندماءيرس!ننزؤوره..والارسفوؤراطيةوالراسمالالاؤطاعيمنتلونالنتهههطوالهحسباليحساربهاردبهكهلرغم،المتخهـلغة1،أنه!الحهزاقابوا

ومع،حديدمنبيدروسياعلىويقبضون،قطرةاخرصننىوالعمال.بهههايلتلسربلوت

بكافةالغليانخىتفورالروسيةالارضشقوقكلكانتفقدهذااشه!!راكيمناتلهـكمافةالاو!ىأيةيالبهلااإلاصلاحهيةالهنهظر!ا(تماكحححابى)؟(

المتناقصة.اللفكريةالتياراتهدءبهأنهونهادوا،التورةعهد،الىدعياوق!،الغابياكأالفحقيرةاللبوجلوازية

**والاصسلاحهماتألمهكنأسهـباخللالومن،بهالتلاديجبييكلكلاصسلاحالملمكنمن

هـنصواقلامنذطلعقدداروينتشا!لزكان...او!وباوفي.الصغرةالجزئهـية

هزةالعلمهزتالتيالمذهلةظريتهبروا!فرياتالاوراقولايمين!بن!الصغيرةالبرجنوازفيلانزعاتمنللية1ليحبيرنزعةالينالىودية)5(

المعرفةنظرياتمعالممغرةوجاليمليوكوبرنيكلسمئذلهايخ!مرضلمممدنوإلهتياسغاررطدسالهـعقهدينبين!ا!رت،الروسيةاكوريةالهحوكة

مدسث!ة،للواقعجديدوفدصفيعلميفهـم!ثفيومساه!ة،ار!ةجهماصاسحطلةولطالفمإروديةجم!وداغلبفشهللتوتد)،ا"اضيبانلئر1

وألادبءاللعلماءبئتائمجهافاووت!،اولدسةالفلسفاتهـةولاتنتتىشطفثتوبىلظني،مححفاو!االىوكسمهمااوالفلاحيناليةالعاماال!تدعب

المئ!لةدادويرناسنتاجاتسحنتوبهذا.سواءحدعلىواللفلاسفةاغتن،لشط1881كام!وان،الاولدوقرالمجةكه!بحسلابةأللوقوف!

،الحشساةلاصلالميتاؤيزبرقيةالةمسميراتكلاقدامتحتمنالارض.حدكومخةاعضمهاءو،بعضالثانيلكسلنلدر1الق!يصر

قدونلوكان..متينعلميبربراطالييولوجيارطورحلقات؟ربرطتب!الليهب!راب"!،.شىنتوانغد*رردثيوريةبحركاتقاموا61(

،السواءعلىوالادباءاللعلماءاكتشافهفافادالوراثةقوانيناكتشف.رلوا!ىالمتسطحوالفهموالتوفهـينية

.....اً..ى001اخهادعة،فلمسفبيهةأء!هاذ،"بوودونمهـنهحهللال!تىبهاكونينلهديكلوةام!ك!داد71(

اكافلرتلافيببملاكللل!بلىعلىد!خط!لطييعي!لابهـمكلعناصمحلع!مسحاهدو.ش!ميئل/تيضصرلمكثيرةت!دمهيريةباعهمهالقا(صراوقد

.ا.-.1ا00.اقاموقد،الفلسسغهيةخهـلقهيتهلالعدم!يةمناسهتثمهد!نزعلةهدإبيمهةالار)8(

مرحلنهجتالىوركولينوبرماركسبينعاللصروكار...ملحوطاجارره

برودوناللفلسمفياللفوضويةمقننإديعلىحبلدةمر!قىودخلالاولىالاحهـياناغلبفي3فى.وتويروكمانوا،الاغتهيمالاتا!المنلثثيربلالادهابيرن

زالتماالتقدمببةبارشكومونةثورةفشل21*داءوكاشت..)12(الاودقرا!4.اررللطهاتبراشر-تنرسهلولةفلوقحولأ؟،رجعهيةمخططاتعلى

*ء....اً..-.اتهجهل،بأبهقا،لالتصلنب!ذالى1دعهـاسلبمطالجاه،المحايلاون)!(

!سيدالماعرهيسمب!لديم!أليلدوءـجا،!رسعاوفي...الجوفياحضصان!طيقعانيلبت.حملأللهذاحيدفيالموقفهذاكللانن1لى،فله!

فياتههـا،علهىالميتقوقهعةاكوريةاكجكمهااعمالتمقواحدة،الاحرار)11(ويهقروتالماقعمنيهبربونمحادائهماانهماذإللخهذ،ظولعلىالرجعية

هـ!والاحجهـام،الافقوضيق،طنهالرليا"ةماءبنضوبمهذهبهمو!تهسم!.هذاحهيياادهمخ!لالبذللد

الاوهوقواظنيةوجهد!تاولهههذأ،لوحوجهلاالؤاقهعيةألحليهـاةالىالنظرلاسثا.لنيب.تو!ك!وياحهتمقارفسيرأواالذاينلسنهتفوي!يباعا!).

عل!يها.تما!االهـقضللمثمومن.اللهزكهنهذهاللىلهلتسبسيههلاظريقه!اوبثروا،المسهت!عصيةالمكهت(لجلميعحلايلأتهماوفكرالراقيهـةاللطنقهن

!البؤسفللسفةابرودو.نكعتمانفيالصرلعهذاسكلفهاصيحهي!لراجع)12(تسهمتهمدطوبلاويةعدالةعليه!لرفرف،المحهيحيالسلام0فليهيكحهودبعيالم

.(إطمصفهاب!ؤس)عنوانتحتكتابفيعلطيهم!اركسردوفي!..الكمنسهيهنالظترسمنجهذورهلا
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صأخذتقدألرومأنسيةفلولكانت...ا!فنبمألمعيدوعنىالنا؟لمييونيةافلولواخكانت-جوركيلعيبرصدعلى-بانحياةنبضة

وب!ونشيبمامثالمنالعظامالرومانسيينجيلموقبعد،اتةواجعالصعبرعأ-!-ت!جت!احؤ؟روبئأزطلامةثمةكانتعامةوبصفة،كاأوى

...ولامارتينوهوبوموسيهوديوكيت!وجوتيهوكولبردجوشيللركلبوتقتهافياصطرعتيةقكرانطلاقة...الحبياةوجه-(يالط

ضمرهزقد(1867-1821)بودليروكار...الاقلعلىفئياموتهمهـند؟روينزظريةوكازت،العديدةاللفكريةوالأتجاهاتالى؟-اداتهذه

الجنسدواماتؤلميألاذراقمنطويا.قيسلسلةبعدقامحينمااللعصرالمسويةبنت!ي!جتهاو"هنف.."باكملىالعمر.لمءكموألارتقاءالئثهعوء

حينمسلثمأولا)12(العاديةبوغراقاصيصبترجمةوالافيونوالخمرافكريةاالانجاهاتهذهكلعلىلزاماكانلهـذا..."رلاير.طحقاءالب))

امالمالطريقبذلكمفس!حا)14((الشرازهار)القنبلةديوانهأصدروالا،اةللح-الة!،فيكأالصورةفي":ةىش!أ،ءتد!(ما؟ل.فعظيأن

الحقيقبمالوجهعنألاقنعةكلومعريا-الرمزقي-ج!يدتعنرياسلوبويحكماللهزيرلمةالاشياءكلإبرفضاللذيالعاثلالحياتيانطقهاكلتخضع

؟لساذجةافكارهوكل،اتهرئةااعماقهبكل،اللبرجوازيلللانسانالداميواكملاؤفلفبماءياةاعليللحفاظالدائمجنوحهخلال-علميها

زولااعمالمعالروايةغزوؤيالطبيعيةبداتكما،المسظحةاللباهاء.بالموت-صورء

بخطواتعلع!هائرومانسشهلمسرخلتك!لتجاس!عطرحدجا!وؤلةنيلاليلحاهاتوالمرسغةتنرتالاوروبربطالضمببرارمةكانت...المء*م!ي!الصعيدءلمى

""..الطبفةوضعيةتبررالتيأللفا--فاتغجمابمن3ا)رئيسي*لملأمحهااولى

هعريك-،الاسكندينافيةاًلجؤهـةشبهعملاقيايديم!علىلليتجه،طويلةالثوريةهاشعاراكلءنالطبقة!لمك.نرلمتانبعدخاصة،زيةاللبرجو

الى(ا!ا2-9؟18)سغرندبرجواوجيست(6.91-1828)ابرمسنووعواصبحت،الداميألمنولىي!ععود!،ازر،ءببذخطر*ضهاا!تي

والواقعية.ءلرمزيةو-4فبمحمببقياإماعاتشكل"اةواررصاوو!لاخاءارترية))انتعارات.

تضصيكوفقبلود!يألرألمسرحو!الحادةالرغبةاننتوطةفيوؤوعهاوبعد،نموووحابعدزية4البرجو

صرةالفضتلكفيالروسيالمسرحكان...الادلإميالصعيدوعلىاكروطاحسنتحقيقصيوؤ،الربحورتوياتاءلىعلىألحصول

الىمعهايهفاعلوبدأذكرناهاالتيالاتجاهاتمذهاغلبامتصقدك!انو)وحتىالضكالليفمنكعبةباؤر.لازخاجووء*وياتاعلىاتوؤبر

...الواقعيةنحوطريقه،والسةوبخطوات،يشقواخذ،كبرس!حتىوذلك،قطرةاخوحتىا!كم،لقوىامتصاصحسابعلىذاك

والسحعنطاقعلىمعروفغرالمسرحهذالنموالتطوربم!اللخطكانولمااررسيةالجمماجمفيلهالمقدمةاللضهرمنالبرجوازياللذةالهيثمل

اللخطمعالمنبرزانالبدايةفيفسنحاول،العربيةةراءف-بلجمهورالبرجوازشقىبدأتاللحظات5هذمنذ..-ماركسيقولكما-

عاشسبسرعةلتعرؤ!وان،تشيكوفخىالروسيللمسرحرتطوري4جمملةاللعمليءوقفهاوبينا-كاره،ث.وليةببناتنادضالعنةمنالمعاناة

نت!تئم...لكظبا.ز!مالمميزةالسماتوعلىاًلمرحوواًكتاباهمالعخرةعذاباتسيزي!عنتزيجفلسفاتالىاللحاجةوبدأت...

ال!راعمحاوللين،تشيكوفمسرحفيالشعريةالواقعيةعنذللكبعدالبر"وازبولوجهلو؟المذيناألفطييمضنزافوالاسوتبرر/الاستغلال

مسرحياتاهمونحليلعرضخلالمنااتشيكوفيالاسلوبذلكعظمةهذهوكانت...وحاسمملحتثصقلتطوو،ال!رةتلكفيالنامية

!أنياارفل!و!"أ+"لثا،!ك!النورس!...تتيكوفازهـةزثءكيلفيىصا!هتعديدةرولامحبينالاساسيالملمحهبمتقربا

"!ول+*8!؟5،3الألأثاررذةات!8*!+!8**3...روسه،فيما*دالىوقف41اختلمفرينما...الاودوريالضم!

لاخمادوسعهافيماكلتعملناميةبرجوازيةثمةاكنللملانهدللك

جانبالىهدا...،ث!+كاتهلا"8"8*!ول+80الكرأربست!ائ)و...مثلا؟ريىكومونةثورةاثناءحدثكماااتقدميةألجماهبرحركة

ةونو!الشخصيةبناءالسسمستكشفين،القصيرةمسرحياتهبعضالعربيالةجركأزمة-"لأمحهاابرزنحتتالروسيالضميرازمةانبل

!ئعلىوواقفيئ،اللعظيماروحهدافيللعالمالانسانيةالنظرةوانتتنعار،طوبلةللؤءراتالمج!نمعوركماءمنالحويةغببمن-حاليا

بصفةاًلروسيالمسرحفي.نشيكوفاصرثهاالت!ماالتجديديةارةياراتوصبغه(لواقيوجهتزييفالى"رعي!ه!الأالمننوعةاقىزييفيةا!رعواًت

النظرةاسسعلىوكذللك،عأمةبصفةالعالميالمسرحوفيخاصةمرفاخرىجهةمنا!"كمالوضعتبريروالى،جهةمنتقدعيبلون

بشسا؟مي!ةالقائلالادءاءتفنيدسنحاولكما،تش!يكو!عخدالجماايةالروس!زرهعالمجانكما...صويةولااوتوؤرا!كأمنالوضعهذافيما

نا-طاقتناجهد-سنحاولعامةوبصفة،اساسهمنوهدمهتشيكو!خليطءـكبماحياةيرمحبىالخضارركأالوجوةمنكانالفترةهذهفي

اايومحتىيعدتشببكوؤءمسرحلانذللك..المسرحهذااعماقعلىنةفبمنطاو،والرأسماليةوالاقطاعيهاللصوديةالمجءمماتحيواتمن

تتتابعالعديدةالدراساتزالتوما،العا"فيالمسارحواعمقا!لممنوأضحوبرشمكل"وجودةالثلاثة4،تيةالحالم"توياتهـذهىنت،اخر

وا،معينةي!نضباندون،العظيمالمسرحهذااعماقاستكناةمحاوله.الرو!لبمللمجهمعالحضاريالاطارداخل

قيعانه.الىيصلاناستطاعانهاحدعلىيبدو

ؤانناللذلك،.شميكوفمسرحاسةدرهوالاساسبمهد!ضماكانولما

سنقدمبرلى،الروسيلللمسرحااتطوريالتاريحفيدراسةنقدملن

اكطيةفيادتارتنوالاتجاهاتوالمسرجاتالكتابلاه!سريعامسحا

..وهه!ا...العالمفبمالمسرءيةكأباعظممناثنينظهورالىيىجملاركئدق

نااالستحيلومن...جوركيومسيمنثميكو!باؤلوورنث!انطون

نادون،وا)عملاقيةوالمهارةالعمقمناللدرجةهذهعلىكاتبانيظهر

اط!كمالاههـم!يةالىبالرهوالصالماوروبهانجه"ناولابو!لركان)13(بالقاهرةسيما!شارع

غححيراقهل"كيبم)ونتهرت،الهفرنسيةأالنىؤنرجهمه!..بولئاادبر

(جدالمحبدةاديةعاغهحيرصييصاظ)ب!بهعهماتم،185عام(يةاد.

العظهيهصةالق!حسر)و(يكااولى)و(بيمردونار-!رجمواتم!غامر)عا/معت!لةواسعارممتازدعمو

.(ة!ل!جيداو

ويونيهى-25ؤبالقنبدةالدأيو؟اتهذامنأ،لاودىالطبعةظهوت1(1،المبالسرخرم:بلدأرة

النواقعيةنتوك!ل..المحغنمةالىلثلمعرب!لادتصائلةكمجةوانالارت1857

المحاكلية.هذهفياليه!جهت"نهيةابرزههـمحه
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فيميهمناالذيم!هويخرهزوقلمسرحبى1انئصكانولما"المسرحيالنصرالفوقيةالمحصلةهواللفنيالعملاناذ،طويلىتم!ديتراتيسبقهـلما

كلعنبالتفصيلنتحدثلنعينهالسببلذللكة،ننا،الدداسةهذهابللقاالتاريخيالتطورذللكفيبما،عنهايصدراةبراالظروؤطلأ،فة

والتي،الفترةتلكفيمالمسرححرمية.نطويرفكساهمتالل!ياللجهود،ساهما!ذجم!والفكريالل!يوالتراث،أللصملؤ!"يصدرالذي؟ا!ي

المفلقة.العقائديةالكهنوتيةقوقعةمنبهالخروجالىادت.خلفيتهواغئاءو"كويئهانضاجهفي،باخراوبث!كل

بداياتعءالروسيةالادبيةالاعمالفيالوافعيةبروادرظهـرتثماهـ-ىتم!تدالروس!كماالمسرحركاالواق!ةجدوراننجدفاننالهذا

المسرحخشنةعلىتفرضانجاهدةتحاولوظلت،عننرالسابعالقرن..الاخرىاللطلميةالمسارحمني6فيايهاتمتد*هامممقااكثرمهافات

سيطرتالتيالشكليةتياداتكافةمقابلفيالوافعيالاتجاهالروسبمبالظرو!التصاق!مبحيأنفسموثموجتواؤد(لروسى،با!*وللانذللك

وعلى،عموماالاوروبيالمسرحخشبةبكللىرومانسيةمنؤيهامابكلمنالاطارذلكفياننعبرالىمدؤ!في،عاشو!،التىال-ف*ارية

عشر.التامنالقرنأواخرحتىخاصبوجهالفرنس!المسرح)15(-جاسنريقولكما-سواهطريقامامهم-كئامحيث،لملواقعية

اتالعملاقةة!لااء!لأ"!8رر8كنيازنيئمجهوداتواستطاعتالانسانر،حعنبعمقمعبريناورو!طاالحساعمالهمفيعمقواوحيث

التوركي،المضمونذات.ألواقعيةللتراجيدياوواضحاعميقامكاناتحفر-التجربةشمولليةالىالتجربة،ءدوديةمنباعمالهمخرجتشفافيةفي

الكوميديالشامحرمعمارضاتكلرغماللروسيالمسرحخشبةعلىامتداداتبوعييطورواانرذاكفأستط،عوا،اللعامة"الانسانيالة.طية

ويفرض-يرىكانالذيالشساعرذللك0.ء382،هزوةيمنيزين9المحليالطابعخلال،والروايةحهةسوالم!انقصةفيالاوروبيةالثقافة

لذكرها-مج!لووناثيسمتشابكةلاسباب،كنيازنبنعلىتلكي!ؤيتهكباراعمالمناستفالواانبعدالواقعيةمناطارفيالمصبوب

دونالجماهرعنالتسريةهدفاعينهانعسبتضعانالمسرحيةعل!اندمتألت!الرومافسبمالمدرهوج"ايضاولإأثروا،الاجانبالكلاسيكييئ

الاسبابعناوالاجتماعيالوقفجذورعنعميقةمتاهاتفيبهاالزجاللغلكلورارضفياعمالهمجنورمدواكما،عظيمقومبمادباالى

فيمااتغلالهوفونفيزينيريدهماكلوكان،تظقضالم4ولدتالتيبروبولكتاباتفيبروضوحنلاحظهماهووهـذا،للخصبة4وسيالر

العظيمةكنيازنينم!مرحيةانالا،"ضحكةمفارةاتثنالتناقضاتهذهيحتضنوااناستطاعواالذيرصالكتابمنوغرهماشدرينوسالتيكوف

نفسهافرضمنتمكنت!ول*"،ع!دوو!8كا!ا**!ت!5الزعيم).ايضايطوروهاوانولواقعجمبالشرؤ/كأبوعي

،ارورةتلكفيالمسرحعلىواللفنللواقعكنيازنينرؤقيفرضوبالتاليتار!خفيالواقغيقىهـواداول!منالروسالكت،بمبح51وبهذا

دفعمما،وعميقاواسعاجماهريانجاحاالمسرحيةهذهأحرزتان!لىريناوريءليغنةا!اقاالواق!ةأكرةسبتحيث،اللعالميالادب

الموليريالانجاهفيعديدةمسرحيماتكأابةالىففسهفونفيزينالل!اتبوتثيكوفوديس!ويقسكيوتولس!لتويوبوشكينو،رجنيفوجوصلى

مضمونذاتشعنيةكوميدياتبحقفابدع-العظيمموللوالىنسبة-اعمالبذلكمطورة،ويخرهمواندرييفودورمانوفوجوركبموبولين

وكانت...(؟لزعيمأكنيأزنينلم!رحيةالمدويالنجاحفرضهعميقهـ!اذاوللكننا...ومانوجالسورليوبلزاكوفلوبروزولاموباسان

...الروسبمالمسرحفبمالواقعيلللاتجاهالحقيقيةالبدايةهيهذه.هامةحقيقةتوانجهناؤ-وفهـاءةبصفةلروسياالادبلوحةفين!نأ

الذبمماهو-الزعيم-الواقعيةالروسيةالمسرحياتاولنجاحلانذلك!أنوبسئاادرراماكانتألم!هوفييتيالعدلكوعوخىان"ذرحك...

الجمهوسوجداذنجاحهاثبتاللذيالاتجاههذاانتهاجالىاللكتسابدفعالادبلؤ!ف!االصهـارةمكانالروايةاحتلمتبلينما،الامةحياةفي

العميقالتجاوبذلك،معهاتجاوبثمومن،الاعمالهذهفينقسهتطغيكاشتوالنثريةالروائيةانلدرجة،ا!عصورهذهطوالىالروبهي

علىايدينانضعهناومن،المسرحيلاتجاهاهذاازدهارالىادىاللذك!اللروارةلانذلك،(لاولىالرونيةالمسرحياتمنكيرعاىواضحبشكل

المتل!قيةللجماهر(للجماليةالرؤيةوبينالفنبمالابداعبفىالوثيقةاللعلاقةهـظامكأبأيديم!ءلىوأروةابخودةمنافاقماتبلغانالصتطاعتقد

تفرضان،الفنبدورماحدالىواعيةتكونحينما،تستطيعوالتيفل.الروسيالشعبمعفوفبينلهاواسعمكاناقساحمنتمكنوا

خىالاتجاههذاغالباتفرضارهابل،تريدهارزيالاتجاهنينال!لمعلىالرواياتاكممن(والسلامالحرب)روايتهزالتماللذيلتولستويم!

الاذتساجمعتلقائ!ياتتجاوبحينما،المجالهذاًفبمبررولىهاوعيهادونود!!*!شطوتوربخيفوفيرمينتوفاليومحتىلمادعافيصدرتالتي

وقضاياءـ!مشاكلهاخلالهترىوالذكيداخلهنالسهاعلىتعثراللذيالفنبمى0وغرهموجوركيوليونتكين

.تكونمابأحسن،السلطاتتتمنف!يهيعانيالمسرخكانلذجموااكفتفيهذا

علىملحوظانعرا.نعققانمنالواقعيةالمسر-ليةتمكنتوهكذاالمسرخانغر،اللهزيلةاكصوصومناللفنيةالامكانياتضعفومن

،،ا!لأ،وولملاماتينيسكيامثالمنوكنيازنينفونفزينمعاصريايدبمراعطلبففلالروش!اللشعبحبمنمكاناواحضلىازرهرانلبثما

-احتيعال)الثسهرةمسرحيتهتتبراللذجم!تهكانص8كاع!،وكابينستعلى-حياتهممنطويلةفتراتاوقفواحيهماانفممعهمالروائ!يينهؤلاء

اللغنيةاللطبقاتعلىالهجومسوطبارتفاعايذاناطه"،طكاا،4الذىش!يكوفتم،وجوجولوتورجنيفكتولستويللمسرحالكنابة

،البسطاءدماءبهاتستزفالنز"المقنعةالاحتياليةصورهاشنىو!عث-ك!اخرياتفيتحولحينماواورقىجماهريةاعماقالىالمممرحمد

الشسياللغضبرمدماتعنسريعةتلميحيةوبطريقةذلكاثناءهـهربااظ،و!ا!ريق!،دااررسصفيكتهـابةالىاللقصيرةالقصةكتابة"نحيا.نه

..ء...ا.ءاً.نر.-.وغرهمييفواندسوبونينجوركيمسرحيات

منف!تيكمإلمقدنعدلةدامالولهاقعيةبجيسحيةلمحيلفنطعما!رهاللجممابميلالمممبسرسلودهاللهزيلى-صةا!انيانهعنؤببلماكلرغم،الروسيالمسرخانفي

ومن،وفلسنىفكركيمحتوىمنالاسلوبهذايحملهمابكلالروس!الثعيي!قالدرامات،بكثيردلكمنابعدالىالزمناعماقفييمنرد

المحتولى.هذاابرالىديتكنيكلتقدمئشذدوسيافيظ!تالديميةالعقائدطبيعة.نناوللتاوخيالبسيطة

القرقفيوكلمقارسوخاتزدادالوافعيةالمسرحيهافداماخندثمبعصواتطاع!!كييففيوخاصةغنرالسادسالقرن

النطاقيعلىكان-عتنرالثامنالقرن-القرنهذاانرغم،التاليية،اللعقاؤ!المسرحيلتلتلككوميدية؟ثرراتيفيفواانافى-ر"لمككأب

الكسشدهـبرشكينم!مرحياتوبدأت0الرومانسيةازد!ارعصر،اللعالميىتتاقي(لاو!انيةالكار؟،.نوريةالرسومببعضالمسرحطوهـوا؟ما

لوريس"مثسلالتاريخيةالتنعرية+كاةم!هـاوومن!لطة!ا!حلعلىوتساعدالمسرروكب!التملفقي!ضيحفيكمابصورةتساهم
-5ء!*فيالثريةالتنسمبيةالتمخصبباتتاكمنانماطاالليهونقلوا،رمورء

علىتعمل(الحجرجم!اللضيف)؟!لأ58"8ءكاهك!صدانوفقىىاو!ءروة،الاولىقصصهفيذللكبعدجوجولصورهاوالتيطلالها

مألتكبيكيمرا،فثلالعضسيبمالك!سعاهبمتفيلوتعميقاانفشلمسرل!رةكماسبفنجت"طوبررعلىتعملوللم.المسرحرورؤجمةاف،ءفي(لجهودكل-!؟ههت

الكست!رالموهوبالكوميدبميللكالب8ىكثاص!،؟؟38!الفثاهة+.الدراصةاخدفيا!رجع)115
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انسانيةاحاسيسعند.براثخصيأتمنفجبةوعةترورممانأنروسية.917ععامالمولود8ء3*!*!أ،نر40*،!لاه"!لأههدش!جريبو

نلاحظانويمكنظ...القوميةصنغتهاعنذلكمعتتخللمموانعامةالمحميجوجولللبطلالواعيالفهبمخلالالدرامبمالأتج،5تبلورثم

مح!وديةيجتازاناستطاعقدالل!رة"لمكفيالروسيالمسرحانأكاكياليسيطالموظفوللذلك!ح!*"ور!"84،كلبولياتراس)

وهاض!االضيقةالاقليميةحدودكلبدللكممتاحاالخاصةالتجربةؤحيوشفاؤيةووافعيةرةبمهاالصعرةمأساته?ورتاللذيائليفيتس

وراسينووبهـمصريه3روو*نريجوف،ونوبنومارلوشكسبركتاباتميتةنفوس)الشهرةدسائعض"ابطالخلالوايضاهـكا!،آا!هأ!المعطف)

يرمثلهمانواستطاع..وغرهم..و..فيجاوديوكالدرينوموليرالعملامةالاعمالهذهخلالمنجوجولاستطاعح!يث،*ه!"03لأأ8ه

المسرجب!قىؤاصرزت.النخاع:ىصروسي...جدء!مركبؤ"كبمامنالرولسيةالارضوجداناتبهترتأ!ماكلعنروضوحيعبران

افتترتالذيأوسزوؤي!سك!ه!ايديعلىملموساتطورأبذلكإلروسب-ة-رومانسيةرؤىيشوبههـانوان-واقعيماسلوبؤ!ما،احداث

والذي..روسيافيالقرنهذامنالتانبمالنصفالناضجةمسرحياتهالانسانيالادبلوحةفيواسعاءكاناالروسيللادبيفسمحانارر*طاع

ثماتصحواليك!لبوالذي...المسكوفيينالتجارطبقةدلمزاكية:..برتبلورانبعد،المسرحياتكتابةءلىجوجولعكفذلكوبعد.العاثي

وهـت...ممتازةجمةواقعكوميدياتاكلبهاكانت..مسرحيةواربعينالكنابةممارستهخملالوالشخصيةلهحمدثالدراميالن!وبطبيعةفهمه

ول**5"800!هـ"زو!-الفقيرةالعروس)مسرحياتهاشهراننقولانبالذكروجدير.السابقةمؤلفانهفيوائقصصيةةلروائية

ألازرق1(مصف-ور)و!ول+3أههةلثات!"ف!عول-راللجلعذراء)والزفاف)الكوميديةمممرحياتهاولىقىكتابؤ!امضىقدحوجول

3ه)ـ!وله*اللغباءمنيكفيهماحكيمكللدىاهسو88"4ال!لمء*43ه!لا2،18،8عامواتمها1832عامبدأهااذ،سنواتعنترء!ووة!ك!لملا

الكوميدباتاشهرمنوهيلأ؟8"ة*8؟؟كم8ثزئة+"هـ3هـ&ةثلاول8تالذيوالوفتالجهديعادلبنجاحالمرحيةهذهفظهولمهذاكلومع

3!س38)803-النسور)و0بة.شعبيةاكئرهاومنعامةبصفةالروليةرومانسيتهالانذلك،كيراالجمهوربهاميهونواـم،كابها3،!يبذل.

-افببه-يستدراناستطاعالتيهـة+كل!!!؟"،8!المفلس)وعنبعيدابهاجنحتالتيهـي،واقعيةمنفيهاما.كلفوقطغتر.جه!ة

الاررلمه!دموعكل-الم!رحيةطولعلىالداؤرةاللضحكدواماتخلالمناللجد.لرالنجاحجوجولمسرحياتتنلوللم.وتقد!همالجماهراهتمام

الظروفتضطرهمص:مااعماقهمالممزقةالبرجوازيةالطبقةابناءعلىورر،القا.تمةالرومانسيةاللظلالهذهمننهائياتخلمصح!ينماالابها

وضعهممحليهميضفيهالذيوالغثاثةاللغطرسةرداءعنالتخلبمالىالصرفةالوافعيةؤدات،الوافعيةاللحياةارضكبممسرحهجذور

-ءوحتى...مو!بةكلمنعارين...هكذاف!يظهرون،الاجتماعيمسناب!اء...الاضرةمسرحياتهفيوعميقأواضحاطررمالهاتنحت

المفص--اًلمسرحيةووهعنجارنيتادوارويقول.انسعانيةكلفينضوجهذروةألاتجاههذابلغثمكاه4ء3،!4"صئالمقامرون"

هـذهتسودالتيالتغمةان".ء18عامأوستروفيسكيكتبهاوالتيهـ4مه؟!!ء!ص-8رو*ءى!ك!اللعامالمضتةى)اثهيرةمسرحيته

و!سيجونسونبنيفوقاوستروفشمكيتجعلالكوميديةالمسرحية!لأديمراوامر)الرائعةبرمسرحيتهلليروقرا!يةوصمتهوبه!ثم

يتغلغلتا!لى.نراالتيومقسجاعظمحمألعجالهلى"ف!يل!ممو،فافيلطبقةاعماتنصمهبوماكييهاستطاعالمرحياتهذهفي...!ول+3لم!لها!نمةا3هـ4*80كم-8

"....صذاتالروسيةالدرامانسميهانيمكنلماالاساسيضعانجوجول

هـ8!"8؟3،!4!ثاة+المرروةاللعاصفة)مسرحةالعظيمالمرحيالكانبىناذا"يقوللانجاتوجوندعامما،المتميزةالفريدةالعتمخصية

فصيدة"...(لنقادمعهسماهاحداوالشاعريةلأساويةاعنبلغتالتيمنينحدرونالروسالرواؤيونكلانمرةذاتاعلنفدديمصتويفسكي

مخلفا..اوستروفيسكيمات1886عاموفي..."والموتالحبفيهذ.كلنسبةفيمازحاكانانهنعنقدفاننا،جوجول(معطف)

مسرحي!ةواربعينثمانيمنوالمكونالعظيمالمسرحيالتراثذلكوراءهالقعيرةالراجيكوميكاللقصةتلكالىالعظيمةلروسيةاالروايات

ومثساكاهااًمالهابكلالموسطةللطبقةظاهرامكاناووضوحبعمقحفرت،الحقيقةنجانبانندو،نقولهأننستطيع(لذيودكن،(المعطف)

حفرهرغم-اوستروفيسكيكانوان...لروسياالمسرحخسبةعلىمسرحياتمسنينحدرالذكيهو-الانخى-الروسبمالمسرحان

الطبقةهذهدؤيةيعتضنلمسالمتوسطةللطبقةالواضحالمكانألذللكالذيهو-ذ!شاانسيقكما-جوجوللانذلك"العطيم"جوجول

ورهـم..لهاالدفيقتصويرءرغم...لانتصاراتهايصفقولمللواقعترمميقمسنوافي،الشسحصبةمتميزةروسيةدراولخلمقمنتمكن

فيماكللتعريةالفنانهذاجهداذ..مشاكلهامنالشديدأقترابهالمرحياتمنايرا!يسهتنتمياللذيالقديةالواقعيةاسلوب

اهـذيالوقتنفسفي..وانانيةءورياجشعمناللطبقةهذهاًعماقالواغيسهمسرحلخلمقال!لينيةالنواةبحقكانوالذي،اللروسية

نىوان..انسانيتهـممنيجرث!مولم..الطيبةاعماقهمفياظهر.بعدفيماوبوثينواندرييفجوركيايديعلىالاشتراكية

رفيقة.رومانسيةبغلالاتهذاكلسربلحبيدة.خطوةباعمالهليضيف"ورجنيفجاءجوجولوبعد...

8،3ههاط35*188،كا!،"شيخوموكوبيلينهمااوستروؤيسكيمعاصربماواهماصمقالواقيعنتعبرروسيةدراميةشخصيةعنالبحثمحاولةؤبم

كومنجملينمسرحياتاستطاعتوقد...لا!هه!9،،اوبيسيمسكبمارفشراءالارض)رواياتهخلاليضيفانفاستطلع،نكبر

3لهاومشطالروسيةالبرجواريةلالامعمقااكثرلؤيةفيهااحتضنالتيد،هلاكا!-ءول!كس!!.والابناءالاباء)و!ول+3ة!ز!3اولهك!

هـول+هـ!ووذ8ء!ي!ه2لهطاءمقلا)ـعأ!*ة8كريتشينسكيزواج)مثلطاصاتولههـول؟هـ3!المساءفي)وهـول،ول!.4رودين)و

تبرهنانوغرها..كر؟!ه3مظ،!*صتاريلكينموت)وهذهسخلالكاشفا،الروسيةالارضصاعريةةالتغنيفيموهوبة

الوسطىاللإقةدراماقواروبحقارسىقداوسترو!بسكيانعلىروة،فيالاجتماس!النطممساوىءكلعنالقناعالشعروةالشفافية

ومتطورأواعياامتداداكانتهذهكوبيلينمسرحياتاناذ..لروسيةاقيشهر5فضوجااثرهامنشتبرالت!مسرحياتهفياما.القيصرية

مأسالهالاخرهوبيشيمسكيكتببينما...اوستروفيسكيلمغلس،ط!لأه)هـولس!"8العازب)وولول،؟*!لأماه!*عأس!8)تا+لأحمداه!الريف

ا.نجاعومطورامؤكداول*يول-+هح!الدئيفلوطة"لمدهشةولل!كلاولهئهووك!33ة880تههـولكألا-ء*ول!ز!العامالطريقفيمحادثة)و

المسرحي.اوستروفيسكلبن!لورة!لفيطموسةخد!اتيضيفانيشالعلمفانه
مف)16(رواياتهاعظمانجزقدتولستويكاىالوقتهدافيفيالشعريةطاف"يدخلاناسضطاعانهالا،وسيةالرالدراما

ء-94ا!ة.علىالتتمة-البناءجنوحولولا،وعمقاشفافيةبذلكفأزدادتيةاكضالمسرحيات

المسرحيةتطويرفيتلكمسرحياتهلساهمت،الخطابيةالىلديهاللفني

الجعتا)و(كأرنهينسهانماا)و..(اللحلاموإالللحدرب)..)16(.واضحبشكلالروسية

دغرما...(صرادالحداج.)!،الدراماتاسهطاعت،عشرالتاسعالقرنمنلثالي4النصفوفي
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روسياذزاريحفيالفتراتاحلك3

الاسصائون"ثبكوفعنءاءاتتشبكوف!مسوحفيالشعريةعالواقعية

-؟!11مؤح!المنفتور-عاىتتمة-

محناللكلماتبرمضتلزهـاالفناد.نشصكوفءنيرتلل!!كمندق

عننتكلماقوالمعادةالمكررة؟لاشياءمنكانوان..انالانستمذصببوف

واخلاقياتتقاليدحطمتهاالتياللقاسيةاثريرةوطفولتهتمتعيكوفجاةالألأمسلطان)اةشهرة!سحي!تهؤكانت..للدمسرحأ*"،بةاعلىع!ف

-طفولتصفي.نكنلم"برمةسهعنهاقالواليمكةور!افي!ج.االتيالظ"انة.لم"لمطام!ا)*ب!مهسحب""بعد1887عام3\5!!34ط-8!ثا!كا!ه8

لسجتاللتبماللخ!بوطعلىنهخرفانالمهممنانهألا.."طفورةةولرو!دتاد*8الاولا!لمل)ثة4والاضنمامءنبهااللائقالقسط

الازمةهذهخيوطالتحمتوكيف،الذانيةوأزمتهثصيكوف"نطوضات-،بكتاكثرمنالوقتذلكفي"ولستويوكان...44"،ذة

معها.تفاعلتوكيفرةالفجتلكفيالكيمانيةالمسمعازمةخبزوطءعىمسر!جول!ةدرجةالىفضا!ه،ابداطهـ3واعظمشهرةعهسه

..-حياتهعلىكيبرتأثرت4ذكانتخاصةبصفة.شيكل!طفولةلانذللكال!*-،ح)نالا.للمسرح"ال!،بع!معلى!كلزم(الاولىالمحلل)الاولى

نفهـمانالمشحيلمنبل،اوو!عبمن"بافقالؤدبودايرىن،انهـناقلوقتفيكتهاانهرغم(الظلامسلطأن)احرزتهاللذيال!ير

هذهفان،طفولخهفيدارماكلعلىايدينانضعاندونالعبقريالترددفريسةكانانهعلىعلاوة..الاولىمسرحيتهفيهكتباللذي

كانتهئاومن.0.ثصيكوفحياةغلىالانطباقتمامتخطبقتالقملممرحصخنهة،بة3الىدفعهاللذيهوال!!النجاحهنا...كأ،بتهاات،ء

جباتهثمومن،وطفولىتهتشيكوففنبينزاوجتالتياساتالد!!ن+؟*ك!لأول؟هلالأ!هـ!هؤلا)ـ83نهـ!،،لأ*،9اورلامفيرر!حر9ز!الرائ!!

.نوفيقا0انتاجةتناولألتالتيةدراسات.الكترمن،باكملهاودم!المسر!هذهوفي..(!!ور.دءر،،،د!*هأ!كاع!وراللفداء!تابه3ثم

السابسعفيزاجنورجفيشميكوؤ!بافلوفبجئ!انطونوقهـو)ددوف-.البالي!ةالروسيةازواجأقالبدكللىعنيفاهجوما"ولست!وي

...اللطفولةءنالخاليةطفولت"عاشو!ئاك،0186عامينايرمنعشرللبى،طويلةولمدة،واضحاانطباعاتخلف،نالمسرجةتلكال!م!قطاعت

الىانظرليوم6ازالماحى،العطفمنخايىقىطفورتي؟،نتلقد"لمسرح6خش!"علسبل،وس!االروسيالمسرحخشبةعلىقحمسب.

قبلا(..منكبيرةخبرةبهليثيستشبمء،م!لوفلاشيءكأنهالعطف-اوركن!...ةلغايةمعقدةفهـمسرج!يةعامةوبصفة."ككهلللعالمي

ناتتذكرانارجسو"ا!ثساندراخيهالىخطا؟تهاًحدفييقولثمواضحاطارفيالهامةالحبهباتبةالمشكلةتلكتقدماناسجطا!ثتدلكمع

اندكرهماانمعه،يصعبصرالىطفولتناهـشوها2والكذلطالأصبادثيره.نيتردانربراعةتولسص!ياسجطاعؤمدوعهوما.بس!ببطمعحش

الطفولةظكنسجتهناومن..."والغثيانالفنىيصيبنياندونعأء!-االعملاقظلهيرمدوأن..العالمبة.الدرامامبرىفياالشخصي

خيوطكونتبهتما،لذافبةا.رشيكوفازماتاولىالطفولةمنالخاليةؤكماواضحةتيهـواقيا!يالضعفسماترة!..طويلةل!رات

اللقنرة،.فلكفير:سيافبمالحياةعفعلىاًلمبكروع!منأتنانيةازقه.دوازفيامىنتكأ!رحبتولسضهـي3*،برالطاغلب

المجتمعي!ةا)شريعةسادتالتيالرهيبةآلقنانة2!قالي!دمسالبومنا،-!اتجت!قانالمتاريخيمةالمسرحيةاسمجطاعتاللفؤةنفسوفي

يسمودهاررذيالمجتمعمواضعاتومن،لهاابنا/شميكو!كانالتيوهـو-2رء*ص!ةحه!؟ءناك!اه!،لولسمنوي.اً!كسيايديءلىواضجاطرير!ا

اليهاستمع...فيهالبرجوازيةنمومرحلةسماتمنكسمةابخت!اثلاثيتهفكتب-الاسمبورزاوا!روفالمعاصرالروسياًلقصاعيءبر

المالكا!جوفيالكتابةوبدأتوتعلمتونشأتوأمتلقد"ركولكاا!"ده5!3*هـلا4ـ؟كم!+،408"8الرهببايفانمهت)الشهرة

منحسماىللاتراقالقيوكانت،مهينصرالىخطروادوراؤ-4يلع!5
....جودازو!!يرسبورالقيصر)و"كم!ا*هكا!!لهسفي!ور(لقيمر)و

نفس!(علىالاهـلراسوأالجو.للهذاكانوقد،الممسوحودلم!اهذااًجل187و1866بينماالثلاثيةهذهكتبتوقد*!فى+حلأ*هه!ئههـ53*كا!40

يلكثيرلهستح!النئمديدلقعواصةآلمريرءلاللسللحملطولصمحيخ!ضعفهتبيكلرشكأكبثبم..وصنعهالتاريحصياغةفيادإلاس!لدوروجديداقيكاملافهم!لتقدم

وا!نطلافطارش!ا!اةحبألىرنوشالايزالماوهوألاسريةالاءص،ءوالوضوع!"التمقمنلدرجةانفىعلىلليساللفهمولاانصتيح

....الفرددور)الممج،زكجابهفيسنواتبعدبليخانوفببمورجقدمهماالتي

ا!وا!كأساهمتبينما...الثالنةازمتهخءوطواكصروالؤن،ج!ةمنالفنالىبالنسبةص!يداكانوللكنه..(ارظريخفي

الانجاهاثدواماتع"الفترةهذهجوفيتت!لمقىنتادكبماوالسءوؤ*قىو!ف-كأ-،اخرىجهةمناننجهالذيلموضوعياالوافعاليوبالنسبة

.نشيكوف(لةهاماهـىيرتزعمنهاوا*تكلكاناتىالمجة!نةارفكررةمالف!!نكيبرةررجةالىمشضفاالفهمهـذاكان...جداعامة

الرابعة.ازمتهتشكيلفيعجهجهذك!ترس"بردالىوتحورول..(والسلاماللحرب)فيببراعةوالمصاغالموضوعا(ذاالجولستوي

ر-يؤوقعمهءلى-نعمللمءللكالذانجبةتكوفازماتكلانالاللأجوالعريضةالملامحشلألمتالتىالعامةالخطوطه!يتقريباهذه

ف-!ساهـ!تبل...وتوقدهحيويرء"هـةء!ويم..الاصوالمنصلملء-للألى...الؤتةطا!اتهتفتحتحينماتشميكوفوجدهاذث!االمسرحي

الازمات!ذهكلالسارمنلمحيهاوتخأرحياةوك!الاملأولنياتتزوب...ار"ثقيفثى،ر)مسرحيةطلتاللذيجوجولمنوخفيفةبا!ة

"وف!!،الرقيقكأشاعريرت"واسمطاعت...الاسفلاللىرشده(كتي.هـ3.*!.

ثمافاتمنعصرهفيماكلعلىوانغتاح!،ك!اندورهلطبيعةال!عبقءبم--دحت!المسرححشبةعلىتمثل(س؟كللهلأ"8!8ولقي!4ا!ئه

اعماقيالىالسطحجمةالمعرفةحدوديمتاجواءياانفتاحا..و!جاريبوبوث!ين-فورجتوبرميتوفلشاعريةخاقةاصداءثم..تشيكوف

!مةالىبالاضافةهذا!جا!اتمنءمرهفيما!لاء!اقضميمرلزلتاكفيالرهيبةديستويفسكيلرواياتفاجعودوى...

الروسيالريفؤيمابكلاللئئ!ديدواررمامه،هـط-بالانسهأنيةهث،ث-م.خمبءكلغلالفاجعالدراجميعنفهابصماتوتركت..العصر

ؤرسالذي-ليوتولستوي-الطويلةالللحيةذوالضخ!للعملا!4ذلك

تحديدفيبفاعليةتساهمانلاشبب!اء1هذهكلاسجطاعت...ا!واءمناكايرةمناء،..باوواقترنؤكرياا!جاهاوخلقشيءكلعلىظلاله-

دؤيتهابعادوتعميقتكبلوفيعنهصدراللذيالواقعمنمووو4افىءا!برتع4لج:قا!اتاكلمنتعانيروسياكانتفقدالحفعارية

الواقع.ر"-ولتتردءسيةاللقبالاو"!قراطيةوكانت..الدراسةهذهصدرفبمذكرناها

عصرهقضايامنتشيكوفلموؤةءففشيرنافيذجنحانير:،غيولا6.والانسانوالمصنعواللجريدةقىالمدرسعلى..شيءكلعلىظلارها

بارتشا؟مقنعيكوفاعمالوءممالذيةلرادانوفياًلاتجاهد)نالىمنقجرةفيا&اللمعلىتنتعيكوفوعيالىفتاحجاءجداعالةوبصفة
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الكبيعة،قوأتتيالانسانثءكانياهباؤعتزيزفكالوتاعلىويساهدهـملبشا)صريصفقاللذيهـلمكس41الات!جاهالى،لأ..عيماوالرج6لظلملمو

ء،ودخلال-انسءدلتاككاارةحاساتراسظكماؤقيتمزيقفيويساهمتشيكوفلاندللك..جمبماوؤء!صه1ق"!مرحىؤيحتر9ا!*نيالخلاءى

نعالزيفاقنعهمعريا،الروسبمالشعبوجداقعلى-المتتالليةالظلامالناقدانبهـماقامالللوربمناللقيمنينأ)دراسه*نجبنخلال"نيسندوكمما

ات!ج!ةالسهاامكبانالحماعفيومهالاق"ك-ثكاالاجتماعبكالانزضاعوجهزنزيكنفيسعكظدبككنةنظ)17(ررميلخكءلملادلمه-ى0.9.نالك"،باوفيءيانالل!

المجةهعالروسيلانتن!يمطلصمالاز"(نوانثورةالتغ!ببروأن،فب!هاريبلاؤهمكانفقدهذاكلوءع...ا!قلإيمنلا3ا:*هـءنا8تمامبعيدا)18(

ازمة!نو!ه-ظب،يىةهـتزاو!اج،ء...اديراقعالوهذاوهادمنورائحساصادقاالوافعهذاءن،تعيرهء*"ءصدرارزيع9للوأتشيهوف

الكنيكالاطرارثىثي"رودما.ذاتدالمجتمعوأئزمكمسرص"فيالدىاما3شجاهالاالىوتلانضماء/تهيككفدونء،ألعللكيما!ما..بعيدحدألى

اليهامماالتيللرالصثنيكالاخلاقدلىمبثطيتهملب،لممت!لبأهباللعلمايمانهالمجتمعوجهبهاتنةههجالتخألاتر،هت،تء-تترينرونالهمحببحالثويدت

اةدهـ-كلوجهفيالملدهيالعهميانياهغتببركعجاء،،وهـتوغلاللىتحتاجالسؤائثدكاعلىالاجابكتان؟إ..الؤشرةنلكفياقينزسبم-

التلمجميةالللكىيةالانجاهاتنومىماواكنارنزمنزهلوالرجعيةالتخللستتبيةدك!يىكثاصضكراءوالى،اللوكرا)ـهس،لككيومياكةطسكلدطوا،يةورأءك

ما؟ككلمحسكي،كلمكميمىصاغهاالتعبماالرائعكاللكاملتمحروككا..وا!!امةح!ياتهجنزئياتبكللأنكللالث،الداصكتنزيكنبعبصببلكجززء،تلكلثك

:شتبا،مهـدفبمااجثرو؟همفاث.الؤضيكدههعلىا،ج،بكفيبماصرا،بهزأبأث!ساىم

الالمص"هتمكجكدانايس!ماهماناستكاعقدتثزبكنفانكونأنزةولىأنبرمتنناعموميك

مرومك.افغبءلىنفسسيصلبهتللقه،كككهنمنالأيناهكأونعةلنزأدبكوفياليالمحعوجهزلمثتبفيمرلصا

مهلهزنتكنئعنينقبالالم"ظدعفي...تحزيكدزهتعانئىفنزئبئبالطباكافى،هـىغودملمالرلاسبممعالمكبلحتبةار*طونزهباءأبا!،حكما

دلبهزا!مائيمنلي،كةثعاش،المض،رئةاعماثهـمالينهتجوالنبكاءا)*!لسظبالكاهكعاللنعز،10كج9تزصاغقى،المستهوانتنزثتكليهفيالمجىمع

نأعلىضعيةالانسانيكونانأتبير"ن))نورمنررطو!أناتاربربثيءـيةلمافكريمخططمننابعةد-صت،ذادرة*!يةبطريركألآوعهوا!زو!

ولاسهثكانةدعككايرك.للمزكلما.نهوياءمنانيكص!دنبن"جلاداركخنؤفاضكثه!فللالىوننباثه"ورتلةداثابربئ"رو*ى،*هبمالمجهتتلتالور

ينع!4؟انماكلوانما،زمامازلتفببكوقطيركرههىىصاؤ!ذاالاةسلاماًو.و!تعاكله

الس!ذك!بكومنمن-كاوت"سزز4ول-التنكىهكالكلملتهكهمبياءمنانب-ينالتثس-نذجميولكأقيكعلى+ش!وكءغنمانعنتعوؤد

،ءكاللافيالأ)نجا!اتمنوكىهبال?ريبهزالكسنك4والصفا.نجاهاهملى3اللصفحاتالسابككفيكل*هموهزدت،الضكبماالصسيةوكانت-0188عام

بكلوعحبقومأزشراومهباتهكهتكنئفياللعمهلليكهزأبعافهعدلمهـؤقلبلث(ظبطوا؟تم،الك*وك.للىفىفيرأبرصيافيالحيالصويكمظ

الرمرية-م!متوىالىالرود!بةاؤ"-4بالوببرآةعطاش،جديد!جر..تمههزهؤيهمعبالهمالحالا.نشاهجهل!الطاورقى!الاتج،طف!بهاتمسح

كاوارفاخرفوق4مسرصمشببدأ-3كيجورزكيبر"دعاى-الطكأوسبةثوراتؤتولبعد4الروسبالارصانح،ءكافةزجم!ي!قتاموخواء

الىاصارفيرالمجبا،وبيسي!سكبموكوبيليناوستووفيمسكبممنجزاتتصبقا.زلىيأسوسحابات...المتعاكبة-ألازءلمجينسيا-المثقفين

!صذاكلببهمنععاش،اكذوبةكلومنوحشيةقوةكلمنالتحرراهـذي.نولستويالاا!لمهم...)!ا(ثءديدؤنيوجدب..شيءكل

العظيمك،اللنك!ىحيا-لمزوخللاازالكصبركويناياىةهبصهزظثلاازوهموهعاازفيةءـ،لاتعل-كمويغزف!ثءظنزنزمعهبزاركؤنثفيابهزالهيهـلمتتن،1

..والمسرحي!قىةالهصعهالم!ألجةفيوفريداخاصااسلوبامبلورااوروبطا!مش.لوس!و)ورتوينباقيلصتى،شفاؤكأوروحانية

تنهثيلاةبفنهزأكدكيم،الميهزهمحتىبهمكتىناجالوءلباسمهاثترنالهلمخباملكيكينبمءملئفوئثاجتصها.أكجبرهيبكاوتنكرا؟*قىو...الحدينكغ

ار!ظيم،لتي!صيا*بعيةايارات!4ء!قتجوولط!لكا.ؤقىيئخرهـ"عديدةؤايةوزوربذبات..ك!الفتا)ة.رةاق*اجع!!الكثيفةظلارها

الواهـعالا!اروور؟--!بر!ازانء:،نايبر،وكانرركنلمار4ورءثمتموتالذيا)حرقيتنرطوء.،ب،الاوتوقر؟طه"وأترد،الاطمف،نعدم

ليدورالتو!س!نويةالمنطقة-يةوالفكرالفنيمةؤولستويلاسى،ليبالمدىا؟ربي!ةا!وىال3ف1بيتمااللحقبهقب"اللةايةادنتماطاتةلمة13بفجابه

وتتنيكوف،.نشبكوفأرالا.ومنم!يربهوفربربخاصاطلمرفيوحدهويتجبطويرلمة!راتروسبالححماءفييصقعاموخوف...قىلمخادعوا

ذا.8عذبةوشفافيقىجمضعواوب!نةذلككليفعلانالسطاعوحده.الانطلاقفرصالحقيقياللفنعن

"..اصابهمانتثاننخىانسانيابككنانالكاتبعلىيصبمب"يككهلكانحتلنفسهءنللببأبهمتالههبانزتحيقيكفجاء(لجك.،دظكوسط

..لبساككنزكنالانساني!ةالتنامظعالىنزيميئلالاىا!يلأىهكانفكهاثلكالثكسهنزليظلفنا،الك"يكههلملىتما*ننأوالنرصعيكالكنيالثليلعظوكانات

ناالامنه؟اندماديشويرفسكيرواياتفيرأيهعنمرةسئلوقدمنءلشرباوريررزالأخآ?ابرعير3بر"-نرأنودونهـءنراوروتؤريدااسلوبا

هـلمنالظلكنالىكاممعالنرالىتكتكأث،نزللكةهاجبدكيهزايانزانها"كانثللربهيث!كاوينزبا!"نزككككلبسليلأكن.؟شبولنكطجاء...مد،بنلم

الصىايكابرهزكنهورمماتاهم-؟يهيانمون-محددا"الامماءنالا،حهىحيانهكيالنههعهـيرةالمهلوبكاءلاوكككطليس...يظساو

.الادعاءمنواللخلو..التواضع..4.وشاعرقيور!4عظمتهلتلكولا..!سحهفيهـاتالاصبهاكتنموأرتةالاسالبسا،فىا!ذه

...يسمهاكاجادابمعهاالتنزاككيبلآم!بغةالراللبهههظقيهبماتالتكهى-5

الثووريرص!ة2وف!تينهم!هواؤروجمةولكق...مسرحهفيشيءكلز*،تؤ،لنياالراؤور"-لآة،ارثللهذهولا

اللككماالسهكفىكليكسرزالتنزانزننكسالاوينزبيكللدراهـ،اء،دلانهايهبا

مسىحبلاؤمت.ثهبككوءنهالادهباءمناغكلتلكبهـررا،رر،نزئزابكئبه"--ىمةلليكخن.تء-ءخفصاء.ل-د/جرزانهبل8زثتلظكنبرأىنهاكتتب

اث-رنباصهـكالمسرحي!لتهكهنتئانزغزان!،كنياثهلاكبهلنزئزحث-نلامانالفيءسهجلاللرزندكالامحعدادمرحلةكيالرثزسنزلكنجد*ن

لىتحدثجملمكحدكعلى!ىحيككازءانزنبفينراىكهلىنزلكن...الاحنزلئنزلوحما-جي!مشرنبخدالىحتكلا.،نبثزكلىالنزجداننأوتثارزكانتات

أقأعمىاتكناهطاقتناجهدمعاوللين،لشعريةاتشببكوفواقعيةعن-ايلوارتع:برصرعلى-الىلؤيةاككاساـبه.حجاء..عاماللفبهد

"للاهم،كاثكعلىناكتهىفجاكيهعنللاللابثالتتت!يككفيالاتجامرها

ؤ-4دارتاللذبمماالت!يكيللاطارطمةصورةرسممننتمكنحتىوذلكرجه!"،روكليلوففيلاديمير!حت.قلما.وت؟*زف.ب.لالىاجع)17(

ناومع...حدةكلدىواحدةكلبالدرسنتئاولانقبلمسرحياته.أ!دءسق،المؤياهرة،!هلما3هاصلا.كلطصوسكلدئتاأدوؤبرالطىدرلقاااءلأ:داالد؟كيو!1

لطبب!-ةالخاصف!مه(النورس)فييقدإمانحاولقدتشهبموفسارحالىالغددؤي!(أ-جم!لمفانطون)عهن!وا،ت"/ووفا"درالحهلأرأجع)18(

منا)*لملامكأبراتقممنانها))المسرحيةهذهفيعملهاثناءكتباذ،اللفن.303،لمح!ول،،حح،)كأالى-!ف!ييم!الادبصدبملمةمك

لل!نانناالا.."الحبمنواطئانا،ارءركةمنوقليلا،الادبءنقد/ألمقلألىصررفي.الذكدرينالروسيئالادبء.جاقوةمكلظم3أان)!1(

"رورس(اياهتمنحناالذيالادبعنمنالللألامالكئيربهذافقطنكتفي.:لأماغليءدكالقرنثحاقجمنحاتوؤانيخفهترةملنذالازيش،1،خعقكغدوا
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الوقتنغسوفي،طعارو!مباولونقننالي،الحيلأة!كه!كماوبسيطةقضأ؟منالكثرفياراءهالمسرحيةفيهذهصأغقدتشيكوفأنرعم

التذكلبرياًلجيةهذه..)21("حيوات!متتحطماوسعاد.فهمتتهيأسنحاولبل،خاصةبصفةتربيليوفلسانوعلى..والمسرحالفن

!افةعنونمايزهالمسرحيالاخراججدةاسنيؤمتاتيمهبموالمحتوىانتاجهكافةالىالمصوبةالئظرةخلالمنالفنيةنظرتهمعاللما-لنخلاص

"لمسرح(طردقد"كان.شةميكوفلانذلك.السائدةالاخراجاساليبمحاوأكأفي،حدةعلىمسربلآكلبتناولذللكبعدنقومثم،المسرصء

انغشاميالىيهدفكان،المرلحيةبالتقالليديعبأيكنوللم،الهسرحمنئ!قىليسبانهايماننارغم،المضمونيةاعماقها5لاسهكناواضعةمت

اعمالا،لااللحياةمنمأخوذةصورايخل!كانفخد،زيادتهالىلاعددها.والمحتوىالشكلبينالاطلاقعلىانفصال

ومنئماعرهافكارهعنيعرانقطغريبايكنلموذا،للمسرحمسرحيةمننفسهاعنتبينلاتشيكوؤءمسرحياتفيالشعريةالطاقة"و

البطشليلقيهحديثدونسريعةاجابات،اوالصمت"نبلحظات..لنفسكتقولسوفالمسرصياتهذهتقراانفبعد..الاولىاللقراءة

الصمتتياراتكلمناقشةالىندلفهناومن...)؟2("نفسهباللذاتشيءلا..التحديدوجهعلىثمةشيءليسلكن..جيدةازها

يننهئاانذاتهنشيك!فيلنثماتيوالىتنبكو!مسرحفبمالساريةوحقيقيةمالوقةتحثالتيالاشياءفكل..اعجافيعلىيرستحوذ

تالحدبموجها!الوزأ-بستانفبمجالأييفيهقفح!ينمااهميتهاالىاذ..املبخيبةتصينكقدألاولىالقراءةانبل...ولامستغربة

صئعهمائةعلىمضىقدانهاكتشفالذيالمحبوبالوقرالصوائالىالحبكة..حيالهاتقولهلأنيمكنكشيءثمةليسبانهستشعر

ضعفقطعليبهيطرألمالمثمربالعملءكلاطقصمتكان))لهويقولعامفيتوجزهماانتستطيع..!يآ+؟ء!نهكاه38الموضى...!ول،53!ثة

شجاعةعززتلقد..!مجهثعا)..الشنينالملأيةهذهطوالوهناوجيدخ،ت!بدوالشخصياتورعضجميلةاللفصول..للغايةقليلةكلمات

منافضلمستتيدبمالل!قيدةوقوبت،الشرمناقىماقبةالاجيال..اهتماماتهبمعلىيستحوذاوالممثلينطموحيثرمماليستولكنها

ءلمقيا231("الاجتماعيوالضمراللخررمثلفيناوايقظت،اللعاضربحاجةنتبعرت،والمشاهدالجملبعضذهنكفياسننحضرتاذاصتى

هـافةفي.زصرك!إ)زر،الصمتتماراتكلعلىالضوءمندفقاتبذلكلجى.للبثماثم،مح!واهافيوانأمل،ؤيها"لتفكيراطالةالى

انجلمهاثمةانالىنشرانبنايجدروهئا،تشيكوفمسرحياتفتطوفكل،1المسرحيةوتعود..ذهنكتداعباناخرىو"شاهـ!

الصىتتياداتخلالمنالتعييري/لتمايرفكرةيتبنىمعرور،مسرحببامنقراءتهاالىبالحنينتحسبكولمذا،عيئتكامامالوادءكأقلظلال

اماهـنفيالموقفداخلودسها،اللفنياختيادءـ!تبميئوالتبم،هذهذلك).؟("السطحقحتالكامنةالاعياقمن.شحققذللكثر،جديد

توضيعفيبعيدحدالىتسا"ماباهرةتكنيكيةبنتائج،خاصةواوقاتلمفتشيكوف،الاولىالمرةمننفسهاتعطيلاتشيكوفمسرحباتلان

الصمتمسرحباسمالاتجاههذاويعرف.وتكثيفهاالمسرحيةالفكرةابعادالمشاءـراوالقارىءاذنفييهمسانه،ابدامرتالعبصوتيتحدت

فبمبرنارجاكجانمدرسةاسلوبوهو!3،*!ول+هـ4!!88!فى3،تهمسرحياعماقفانلهذا،المعنىوثريةمنخفضةهادئةههسات

ا!ررلسةهذهانتياعيرىأذ،ارر!ةووولا!ممنقيءنالاهـح...وقدالمسرحفيالمرتفعةالاصواتعلىتعودوامنكلعلىتستعصي

وضسءامكناذاللحديتاننىالدراميةالطثيرأتنفس!للصمتانايفافوف)..الاولىمسرحياتهسقوطفيالرئيسيالسنب!و!ذاكان

اعننقوقد.2()،المسرحياللننيانمنالملائمالمكانفياللصمتلىحظات(عام!+*هكا!88!3؟ةالمسكونةثممسرحيةااللغابة1887عام(هك*3*،5

المرحيةور-أربهواثراهبل،الا.ءاههـفيابرة3رر-ءالى!كووتاهـرنةزلمكعلىبعدتعودقديكنلمالمسرحجمهورلانذللك،1888

واهـوففالصورةالتقاطؤبعورقتهحساسيتهساهمت!الهالممتازةلمسرحيت-4الىمهورةمقدمتهفيسترندبرجاوجيست!دعاهاالتلم،،ررلآ4

منالاسلوبهذاتع!قفيالصمت.نياراتفيهايدسالتيوا!ظةفيهتنسابالذيالحوار.."النغميالحوار"ب(جولياالانسة)

لماذاارربم!لست"يقولىتش!يكوفكانفقد،لمسرحياالبناءاساليبرغم،ملساءدهنيةحواملعلىتنزلقوكأنهاطيبةهادئةناعمةادلمات

ال!اللكيبرينالنسقاءاواللسحادةعنا!عيريحنالافيايحدثتئدلقاللكلماتالتيالشخصياتنفوسفيتجشيالتيالتفجردمدمات

الفبم..."يممتانحينتفاهماليزدادانالعافتقينوان..ارصمتذلكءنتناغمهافتكسب،هكذاطيبة!ادئةناعمةلل!صت*هافوقمن

ىف،اللكلماتطاقةفوفيبغوىاللحطةتئفهذهار!متللحظاتالحوا!يثريوالذي،والاعماقالسطحبينالكائنالحادالتناقض

لها...الوحيدالبديلهوالصمتاليكونالافصاحعنالكلمة"محهاتعجزوهـصيةقادرةطاقةوراءه"كونانوقيطلب،المتفجرةبديناميته

يحتمانموقفينبينمحصورةهدهالصمتللحأ،تذكونء،ودا،ة،لكائ!مة1التفجرودمدء،تتبباراتكلوبوضحم!تماماتعطيا!تستطيع

،ءبففي(قطع)عمليةو؟،نهااللجظعات1هذهفظ!رلابحيتوجودهافي،والتغميةطةوالب!الهدوءفي"صفصارص!لمنأ!عماقفي

مرنسنعنبننتاعريةاللأفصاححتمببة!فرورةءتركيبل...المربربئاهـ-!بالئثرترتفعايحائيةبطاقاتالنثريةالكلمةتشفاللحوارهذا

فيالال!اسيةالملامحمنواحدابذلك،قن!كلة،الر؟ىالكسفالو!فانجانبلى1هذا.طاقتهفوقمعانيوتحملهالتتمعرمستوياتاعلى

اتنعرية.!وفوافعهبئبمحرجتظفرالم-(المسكونةاللغابة)و(ايفانوف)-ا!سرحيتين

بذهـ-كففشلها،السطحوراءالكام!ةاعماقهـمايرصصكنهاىيستطيع

الشعريةوايحاءاتهبامضراداتهالثري(الضفميفاللحوار)..اذنستنسلافببسكحماانغر..تماما!بماالمسرحتمببكوفيفقدناكاد!عئ!لا

فوقو!انبايحاءاتللحظة2ديه.ننتم!)رزي(الصمتصوار)و..تشيكوؤطوررحياتاعماقنادرينوعمقبوعييفهماناستطاعص:ما

اهـح،اماارزمعريةثعيكوفواقعيةملامحمناثنان..الكلماتطاقةمسرحعنلذحثاسبيلفيالوهوبالكاتبهذابهيقومالذيوالدور

باللطرلىفيقىلببي..الرمزاسشكد(إمز!والتعريةؤع!بة1الوللهذهالثالثحنتةعا!عرضهافيرغبالتياللجديدةالمضامبنمعيتلاءمجديد

التيبالطريقةولا،عنده،ماخيرمببىرلنكقدمالتيالقديمةا)كلاسيكيةالاهـلمرفي(ادنورس)مسرحي!ةتقديممنذللكعندتمكن،المحرحهذا

بطريقةولفى...)بمرجنت(العط!هـ!ةمسرصيتهاب!ىنهنريكفيهاإغرقفمسرحيات..والجماهري،الفني..الحقيقيينوجهيهاوهبهااذي

انتقولهتريدمالكافةالمخرجمنهميقفهمالىتحتاجباللذاتنشيكوف

.9188ماالمولحفيسوقورينالىرسالةش)21(ف!ولعبربنعومةالمساريةد؟ةارهاالاحداثسظحفتحت،المسرحية

،رسلئل(احهاريت،خطب،مقيل،لات)س!:،نسلاف!يحي،اكونهههانتين)22(يجيشىمالكافةعئببفةوقعقعاتدمدمات-شكدون-تكمنالمسرحية

الملك.عبهد!انورارجمةعنوالمحصاللعرضفيالجدةهذه..احاسيسوافكارمناللتن!خصياتنفوسفي

ط،هـ-حر!حووكلرحبهمة،(الهـكرزبستان1،تتح!؟!وؤرر7ط!تا)23(1معفهـةكائناتلرسمأنعلينابان))تشببكوفايمانمننبعتوالتي

.171ص،المصريةالخهفكةم!كمخنبة،الجمبلاوي

..!..لم.2،اك!ل!لأل!3*30،*!-لا!،5ء8!هـل!كا3؟"ههلأىول!ه58808"(ىولم!ول5!!(2)
،(ايىاو!الىبسنشا!هـححيه).وديامزرايولهـدراجع()

.34ص،اسك!نهـدرينف!الهـدكشدرا،ترجهمة)3،*ا!"8!-88."8،)ىه!698"هط3ه"ت"88.قي.7
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ثمةلليس"بانهموروااندريهيعتهـفدالذفي،التئنببكوفيالفكر?ظء؟ن..2()ع.زقديمهايريمذالت!يالعميقةالمضأمينالى"وسءشعريةأيحائية

هو،192("تشيكوفؤكرمنامانةاكثروكانالناسرامببشريلمحثرتشبكوفرموزاكمرهوبل،رمر(انورسا)مسرحيةفيفالئورلمى

الحشإمدةالانيةلحظتهافيليس،ا)وربباةتصو!رمنكاز:ت،"*نا)ذيلىمكانوان،الاخرىهيرمز(فانياالخ،ل)2!بماوالضيعة..0وضوحا

يفعاندون!ذاجاء...اللعفويالت!ريتطورهاديولكتقحسبفيمسرحيةوموسقو...اوورلصرمزيئبهة!رتالذيبالوضوحيطةر

اساسيةكسمةظهرتولكنها،وعيهاسوارداخلاللح!يقةتلكفشيكوف...والشعاعريةاللكثاؤقيمنكب!رةجةدرعاىرءز("افد!تقاتال!لعقبلى

لجزئياتدويتهوعمق"/تصيكوفمكرلصظءنتيجةكمد4باتشيكووطلهنمسرحية.فخلمولاوهكذا...ايضارمز(الكرزبرستان)فيواللبستان

اننفسساعماقالىالولوجعلىالخارقةولقدرته،جهةمنالوافعالمحورك!للمسرحه4،المركزيرملىيك،دآلرئ!ي!شيةمنرمزا،ربعمسرحيانهمن

يتقنكان"اذ..نادرةهولهرمىفوقهامنايزيفركاماتكار"زاحهواالرهـزجاءالتيالموضوعيةدلات8.9لللمالتيعابنابنا?لىة!مهاويمكن

.ء-نينبعفنوهو..مكانكلفيال!صوقيةوجهعنالاقنعةهتكوناحدفيالظاهرةهذهجوركيرصدوقد...للهافنيابرديلاأومعادلا-

)03("الانسانفيوالاتساقوالجمالالي!ساطةيررىانفياظصقيرعص*"(و)ا!نورس(ؤاني-أللخال)أنيقولون))محالحينماتشبكوفالىخطابا.نه

ألانسانيةالنفسداخلو.اللعفوية(لعميقةالامتهـاًداتهدهبكل...مستوىالىالواؤ!ةفببه"رتفعالمسرحيالفنفيجديدأنوعاصضتلان

"وجفوقمنالزفياقنعة!*لمثعلىخارؤ"قدرةمن./رزويوالتيحينوعلى..زماماصإدقييقولونهءاانادىوانا،الطقوسيةمزيةالر

يثريانتش!يكوال!اررمةطاع،عنهاالت،رؤركاماتونفض،السوفيةيضحىالتيالحبةفيالمحكركنت..)26(نكمسريالىانصتكنت

الرمزتمكنشاعريةغلاللةلنئيلفهاوان،خهصبةموضوعيةبحقاؤقرموزهصبباةعلىدخيلاإصبحاللذكطالجمالوفي..ا؟بودمسرحعلىبهـا

يجهـالمشاوواندون،الموضوءيةدلالاز"معبسهولةالارنحاممن...وجوهربةءـ،مةكة،!ةاخرىاشياءوفي،:ؤسبالىالمل!ئةالبشر

معظمفيداخلمو،يفقدهأنيليثما،!يصةسراديبفي/بوراوتهميواتالىالواقعمنيشاهدهامن.زأخذلاألاخرىا"سربر(ت

.الاسلوبهذايمارسمنالاحباناشاروقد..)7؟("ذلكؤةمعلارتمسرحيالكإء،...ملسفية

منملامحهافنننحتالشعريةننتميكوؤءلوافعيةالرابعةالس!مةاما،تتبكوفرمزيةفيهامةميزةالىاكإماتاهذهفيضمنياجوركي

داخلالىلمسرحامدهومنساةالمطاللقديم،وملامةتتةمب"ؤؤ!نسجبرمزيوواقعي-عاممعاللخلالمنالوأؤعجؤئاتقبرميعمحاووةوهي

ف!ه!لغومنابىبطةاءجاةاهذهفبمماب!لى.بةالعارقيالناسحياة،ؤلمسفيةتجريداتولليس..فىلسفية.نع!ماتالىللوصول-آنفي

انا،سرح))يرىفتشبكوف،اخرىاح!يانجه!2و!أساويةالاحيانب*ضخلالمنيربطانهأذ،ارلمتحريداتعنالب*د"رلب"بدتتذميكوفطفاف،ج

يصورهاانرو4،العاديينللناسأليومبةهحياة1يهمورانيجب-اعني-البدايةفيتمقدهذاكانوان،جررقيالتجزلمئاتكلللرمر

من،داتهالةصرداخلمنيشعبرءوراليوميهال!جماةهذهتضاءبحيثانهالا،هندسيةشبهبرصورة-(النورىو)او(اررءكولةأ)غابة)في

اللواقعوراء(الماءرصطحتختزيار)هناكيوج!ب!يث،كيبرةؤكرة.ننمع!!وفصبرةطولبعدلمقاق!يوالتألصفويوجلاضب3البثانمأ

مغزىالمسرحعاىيهتل"اكليعطيأنيح،ولكان"تمىبموؤط.ا:،تذراذاتثهاًلمسرحبةبموضوعالرمزذيهاالتحمالتيبالدرحقىوممارست4

وءـكذا،شاملاشاعريااخرومغزى،حقيقيامبارزرا"غزلى..مزروجاالوضوعية-الرمز-دلالتهبينالتمييزالنقادمنال!ببرعلىصعبصش

القديمالمفهومبذلكنتمأجبا(21)((المسرحفنفيجببدااسلوباخلقواًيرمونديرىما3-تمب!فمسرحفياررءزويحجي".الرمزيحةودلأاكأ"

المسرخخشبةعلىلليسروس!طرايزالكانما.جماوأ،للأةراجيديااث-فىلواةميةاالمسرحبةي!ريالذيالنقصل!دكوس!بلة-وبمر

...المصرحخفنمذةالىداخلهافي"اونقلبصراحةالحياة.نقلبدمحاولتها

ابقى،لهبخ!ارىاصيد.ندرصمة"ورطؤد+ص2!ش،ءورواانهدهرليه.)9؟(تما"،ينجححتىالوسبلةهذها*عتعمالتثء!كوؤطعلىلزا"لمكانوقد

.0691إ*صا،41العهـدد!المسرحخفةعلىالوافعيةللحياةو!يقةواصئة?ورظنقلفي

دلاار،ج.الفدريدارجهـة،(ادبيةى+ؤر)،بهورك!طامهـكل!+م)ء13اللذلىارننشذيبذلك)شى...الرمريالاطارهذاخلاليشعذبهاان

.101!و"!ه!ا،اهرةاللقا"الم!سقياررب(لامعةاتجربةتخرجحش.الفتيةاللحيلطريقعنالتجربةيصقل

م!نلىالنص(تثنسجوفعندالمسرحؤن)،؟رصشالزفررفلاد،،5-.)131وتوفحجزئ!افهاربط!كفللذبم!االتشذيبولكنه،الحياةمنخالية

الصاسة.بهـميراجععقمافىعن،ررهـالملو.أزور/ترجهمةاواورباوارردثبجوهرلمساس2دون،الاخربابىعضبعضها

!!هيى!5!كيىبه!شأنمنييس"بانهتثسيكوفؤ،لفقد...كليهمافيالضدخل

دورار،ومخيرهاوالتشاؤمالله،"لرز*لأتحاكلايجدوان9الكتاب

!ورررءا!رالتيوالصورةوألظرو!اكصشصياتموير./ةفيفق!يكمنالكاتب

حكمايكونالاالفنانعلىيجب،لتش!م4عنأوأ،لهعنبهاوتحدت

فط-!زت!اهداكونهعلىيبئ"!روان،!هماقو،ولاءلىشخصياز"عاى

يراشبروالكاالمحذرنيوحدهمهم،القراءاعني،المحافينهـيئةاعضاءان..روتحيز

..افي،"و!بةلدييكونن1هيازاوم،مش،ء*4،ءكالمتءهـرراانعل!ب!

كيفاعرفوالى،الهامةعرمنالهامةاوضوعإتااميزكيفاعرفان

بقلمول")8ارزاء"ةرلمض*،ممحدتاكيفوانا"*ام،نتخصب،أ!اضصاءةاص!ك

لولوبيهروبيرا!-وارخارجالوقوففيتلكالعياديةتشيكوؤطرءبةاناًلا..

فياينفهدسدوراللخارجيالمراؤببدوروالاكتفاء،الأف:ية؟لنجربة

ادريسسهيلالدكتورترجمةاؤتاج"راخلتوةمعنوا3،!معببةالوبراثنبينبه.نقعدم،جزفيإلهامن

ذا،مثالبمنؤيهمارعمالقا"مللواؤعاءؤءدالرج!ب!الفناطارات

العمثفلسفةيدرسكتا!منحديدةطمعة
......حهدةعلىكاسرح!يةكلعنتايحطمعشررألمضسا!هيناههذهسيوفح)25(

العصرطراممكربطكباراحدذطروالتمرد..(فهاأنامياالخهال)ميسرسقيد3-قهه)26(

..ادارطبرعحات،أىتنخلهييكهـوفطبهوركيبينمواصللاتا)،جع!ل71!(

ل.!05السعرالآدابدارمنشورات.!18ص.دمثالق،امربيةاالى؟*لمفة

ء!ر،.030ء!ص!!ص!هي.1888دى+3ل37ؤ،بفاولىينوصرلىافى*-!كوؤررمنالةروركمهـاصز1281
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...ضغوطمنعنيهامابلامعقوليةوعيهامننابعحادتأزمياحساسمنتشيكوفوبدأ،باكملهالعابرالمسرحخشبةعلىبل،وحدهالروسيا

فيجهوريةاصوانانسمعلافاننا،الداميالوعبمهذاحدةورغم،ينتحووناناسي،7المسرحخنضعبةعلىالجدةكلجديدةاشياءيقدآ

..شخصياتهعلىجوماءاوصادقةبطولةارديةنلمحولا،مرحياتهبسيطسةباحلاماخرىمجموعةتحلمبينما،غايةبلايثرلرونواخرون

(لشخصياتفيهتتحدث..بسيظ..قصصهمثلتشيكوفكذمسرح"لاالشخصياتمنواطئانا،تلكالمتناهيةبساطتهارغمالتحقيقومستحيلة

التقريب،وجهعلىيذكرشيئافليستاًلعقدةاما..طبيعياحديرلثالعاديةافيمسرفةحياةالمسرحخشبةعلىتعشىوالانفعالاتوالاحداث

-يقربماذللكاو،الواقعفجيعيبمهموقفالمسرحتتهالمشاهدويعبيشلغومناللعاديةالحياةفيماكلتلخصحياة...آنفيو،لرمزية

)34("جداضعيف.نشيكوفعندبينهماوالفارق،الروايةمنالمسرحيةمفهسوملتقدم،ومعقدةبسيطة،وهادئةجادةمواقففيوتكثفها

الاخرىهيدعمت2نشيكووطعاشهااقي(لموضوعيةلظروؤطاانكما،لكلاسيكيةاالتراجيدياعنتماماوالمختلفةاللحدلثةلللتراجيدياتش!يكوف

البسطاءللناسيؤيتهتعميقفيوساهمت،عندهاللابطولةاتجاءيدخلونالناسمنالنبلاء.نعد-مأساةلمتشيكوفنظرفي"فالمماساة

للبطولة.اثركلمنوالخاليةالصغروالمتنماهيةالشببطةادسيذوياقربهيهزيمةالعرأكهذافيينهزمونثممجيد،عراكفيالقدرمع

تتعلىقفانها،اللشعريةتشيكوف!لواقعيةالسادسةالسمةاماهـ!أسأة!انظرهفيالحديثالعصرمأساةانالئعذ.،الىالاشياء

ووقا!لوامفيهاالكلمات"حجث..مسرحياتهيسودالذيالعامبالجولااللذينمأساة،تخبوريثماالاتتنشعللاالتيوالهمةوالضياعالبلادة

الاشياءكلوجث..تولستوييقولكما"غايةولامعئىبلااكوامانالايملكونولا،صاغرينصفعاتهيتلقونبل،القدرلمقاتلةيهبون

التفجر،درجاتاعنفطياتهفييحملهد.وءأ،عادينجبرهدوءاهادئة)32("صفعاتفيهتوجدلااو،قطرفيهيوجدلامستقبلفييأملوا

ومسوحياتهمملىقصصهفي،تشيكوفعندالحواراهميةكانتهناومنللمأساةجديدانراجيديامف،ومايقدماناستطاعتشيكوفطالطريقةبهذه

مناقلزقولهفيمااهميتها،هامةعئدهاللحوارفجمل"..سواءحد،واللبسطاءالعاديينالناسحياةقلبالىالمسرحيمدوان،؟لروسية

صامتخفيحوارالمنطوقيالحواريصحباذعنه،تصمتفيمااهميتهابالقعقص،تا!تظةاز"اعقةاالأساةتلكعنمأساتهمختلفوالذين

كانفجار،وفزعهمبألمهماللصياحعلىلونالمطيجروماونادرا،معذبوالتفاهةوالغثاثةالاحباطمنملامحهااهممأساتهمتنتاذ،الخارجية

)الصمطتدورلكل..مثلاالزائفالكببرالرجلوجهفيفانجااللخالالصغيرةسيا!والاف..و..و..ذاتهمتحقيقعلىاللقدرةوعدم

يتدخلثم،فرديبحديتالاشخاصاصدينطقفاحيانا..ر،يسيالفنانونيعرهااندونباللحاحالعادييناكاسهؤلاءحياةتعبرالتي

ويتبع..السابقالحديثعناجابةاييحويلافرديبحديتاخرالخطوطتشيكوفصاغ،الصغرالمتناهيةافىسيهذءمن.انتباهادنى

يرتابعونالناسانوالحقيقة..نفسهلنهجااللحوارفيتشيكوفوالا!اطالضياعماساة..تمثلهاكماالكبرىالبشرفىساةللعامة

ووا..)35("الاخرينالىيصغونولاافهـارهمالعامةللحياةفياليادىءسرهمف!وقلناسامناللبسطاءحياةتطوقالتيوالتفاهة

هئاتالدلالاترابطبلاتشبهوفمسرحفيالساريةالكماتلاطنانفان-.افضلجباةنحو

فييكمنودرامتهللانسانالابرووفاان))يرى؟قنثيكوف،الهامةوتناولللطساةالقديمالمفهيمعنالتخلي..ذاتهاالسمةوهذه

يبذلانالفنانعلىو؟ن"الخمارجيةحركانهفيوليساعماقهتحركاتلوا!-ةاللخامسةلسمةاتفرضالتيهي..العاديبناك،سحياة

..لتحر؟لإهاواضحةصورةورسمالاعماقهذهالىلللغوصجهدهغايةلا!اذلك..اورعبيرجطزان..اللابطلوهي...الشعرية.نشيكوف

يضفياللذيهوهذهالاعماقبتحر؟لمتتشيكوفمسرحياتواكتظاظبى..لكه4التقليديبالمعنىابطالاتشيكوفمسرحياتفينجد9ن

رطامبجوتحستشيكوفمسرحياتففي"!ميزاعاماجواعليهاباذسطمورمياد4!فاناللعبث"فمنلهذا،للغايةبسطاءاناس

فيتجدقد،والاحداثوالقاصبلىالجزئياتيضم3!حد8؟ط!ظالشارعرجلووو..!واحدكلأهومهمواحدكلافي..(ابطال)

حادااحاسااو،الخاطئةالاجتماعيةللمواضعاتلاذعانقدامسرحهتطبوحين،واحزانهبافراص"،ومخاوفهبضعفهبمشكلانهواسراره،

،والجموداللفسادوهادمنالمجتمعلانتشاللازمانوالثورةالتغيربأن!طودةاثركلبطلهءنيبعداناراًد1887عام(ايفانوف)مسرحيه

الاوضاعصلاحلامسومخصات،السائدةالنظمعلىاخلاقيةاحكامااو!وايفانانبذركيقولانا!اد،ايفانوؤطايفانوةيثىايفانفسمماها

بمنتابن!وولميجميعاهذهانألا...بهاوا!نهوضخرئةالمهالاجتماعيةاسمالروسيةفيفبهايفانالسملانذللك)33("روسيافيرجلكل

فيهيسمبحكانالذىا!حمراًك!عورنهر،الكييراكأرفياتيأراتفيالللابطلوسمة..الذيوعكثيراسمؤفهو..الانجليزيةفيجون

مننفسهعنالعامالجوهذاويفصح)36("حينئذالروسيالوجدان(،اللبطلدمروا)اللغلافيةزولالصيحةاستجابةليستتشيكوفمسرح

9أهكا،!ههالذاتيةوالتراسلاتووهـ4"3الجانبببةالاحاديثخلالالاشخاصتناولفيالشعريتمثعيكوفلمنهجطبيعيةنتيجةولكنها

بكترةتتيكوفاليهالجطالتيالاساليبمنوغيرها،الحديثفيواحدةنمطيةشخصيةنجدلااننافيالسرهوالمنهجوهذا،والاحداث

فبهذه،اطارهاهـمطشخصياتهتدوراننيالمشكلةكنهعنللكشفالرومانيالقناعتعرفيعليهاينطبقشخصيةنجدلا،مسرحياتهكلفي

ودونتعقيدبلاوتعطيهاعماقهامكنونعنالشعخصيةتفصحالاساليبغنىالانسانيةالناحيهمنغفةمضميزةشخصيانهففل،لاطلاقاعلى

المتميز.الجوهذايعنىولا...ككلاللعملفنيةمنذلكيضةقصةنكشخصيةاللحياتيةاستمراريتهالهاويضمنتفرث!الهايكفلعاديغر

فليس"واقعيةلاواحداثاعلاقاتيخضرعتمثبيكوفانحالبايالعاماحساسمنتعانيالشخصياتهذهاغلباننلاحظولكننا..فنية

الواقع،فييوجدلاماتث!يكوؤطمسرحياتفي-جوركيقالىكما-هناكاللذيبالمعنىولكن..للاكلمةالوجوديبالمعمىليس،بكتنونهاحاد

تحدوهكانتفقد"شيئايخترعلاانهفيلتكمنالجنارةموهبتهقوةانالتيالحضاريةللطروفكمحصلةالشخصيوجودهانفهملنايتيح

لهذا"امةلاصبحنا..قوميمسرحلديناكانلو"شيللركلماتدائمامملةقاسيةالاحياناغلبفيتبدوالتيالظروفطتلك..تعانيها

موقفءنتعبر))صورايرسمانومستمرةدائمةبصفةتشيكوفحاولالداهـصواقعهمعنالارتفاجفيالشخصياتمحاولاتللكلومحبظة

لاقرديرسةخصائه!مناللصورهذهخيوطيغزلوان،شاملاجتماعيمسرحياتهفينجداننافيالسرهووهذا..(لرأسخىفيهالوالغين

)37("والحبباةبالحرارةفتنبض،متفاوتةنفسيةملامحومن،لهاحصرالطيبةالشضصياتكلتبتلع-كالواقع-دائماالمبتذلةللتنمخصيةاان

البخداري،ميحم!دلرجلمة،.تتهؤفطفن!مرلىواانهـدهـب)15(و)34(اللجميلةالخيرةالطيبةالشخصياتهدهتعانيبينما...الجميلةالخرة

.06!اطيوالأ،ألعددا،المجهللةمجكلةف"كههوفلمسرحيم*دجلمتمهمقيدمهة..الراعهباعليالندكهـترر)؟3(

كاا!م!!*4،!ه!!(هـول+؟هـه!*"هـول،!،)؟وو!ول6،،)كا!8هح،880)36(.1.ص،العهـاليالمرحلىوائع،(لثلاثاالمثدقهـيماك)

"6ة98.!88.اليعهدد،المجليةمجهـلة،الشساعوفمهلكووربي،عاوياللغفارعبد)33(

لابق.اجعالى،"!اويور!ارا!ر)37(.5791الومها،لخياصا
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!تهلديهولل!يس،مضلفنينجدبعينيناليهينظواللفلكعالمولكن..مسوحبنيشخصيةواللفريدافنميزاللعامالجوهظخقمنيعمقوان

ا.بةلديو!الانسانالىانظركذللكوإنا..خراؤجهعقازدايةالواقسعارضهـنجذورءـاويتر،والابرماداـمالمعاواضحةروسيمة

تشيكوفيبحثو-..)28("طبيبلانني..عنهخرافيةعقائد.ازمتهملامحكافةطيانهافيوتحملالروسبم

الاحساسفيالرغبةاجلمنمتميزواسلوبخاصوجهعن)نفسه*،

يتضحذلكوراءالكامنلحقيقياالسنبولكن...التمايز،اوبالتفوق..اللشعريةتشيكوف!لوافعيةالواضحةالستاًلسماتهيهذء

باف"(تشيكوفانطونتاريخ)كتابهافي)93(الزاتريويهكلماتمن..لذكرهاالمجاليتسعلمعديدةاخرىسماتثمةانفيهشكلاومما

واللهـلمات.التقليديةالافكارمنبالنفورعامشعورهنالركان"والةقلات..تشيكوفعنداللغويالتركيبنوعيةالسماتهذءومن

الحقارةوجدواكلمابالتقززيشعرونالناسكانفقد..المسهلكةشخصياتهللجميعوتناوله،زائدةبحساسيةلاخرموضعمنالعديدة

الحرية(اجلمنمناضل)و..(لورمنانشان)محباراتوراءوالمكرفيواحدةشخصيةعلىالحصولعلينا-ضعبانهلدرجة..بحب

الادبعلىي!سيطر،الشاقيلللعقولاستاذاميخائيلوفيسكيوكان....البشولم!ساةدؤيتهونوعية...معهابالتعاطفنشمعرلامسرحه

اراداذا:مزاحدونيقولونوكانوا..النقديةمقالاتهخلالمنالجديداتجاههملامحتوضيحفيتساهملتيصااللعامةالسماتمنذلكوغر

،تواًتلبضعوللونفىقديكونانعليهللزاماكان،ينجحانكاتب..تتنميكوف"..يهتفتولستوىجعلتوالتي..وبلورتهاالمسرحي

طويلةلحيةسوىالفنيةالطاقاتمنلديهيكنلمكا.نبمثلاهناككانذاتهاصدفيهذهتولستويم!ولشهادة..."تترايكتببوشكينانه

طويلىةقصةنشرلانهالا..لشيءلا..كبمانجاحااحرزثيم،جميلةاعتبرالذي-تولستويمننحصلانالصعبمناًذ..عظيمةدلالة

عرىكانلذا(.؟)"الامدالطويلالسياسيالمنفىمنعودتهبحد..*كعا!ر/4احدحقفيمثلهاشهادةعلى-لفترةاتلكالهنفسه

..ومتميزافريداوجهالنفسهيستخاصاناللجوهذاوسطتشيكوفالتولستوبكأمناتنرةبلاحاربقدتتبكوفلنذلكالىاضفاواذا

.عندهماكل..للهمويوصل..للناسيقولانيسضطيعحننىمدى!قندركوان...قطرهاحقالشهادةهذهذقدراناسضطعنا

القادماللعددفيالبقية.وحساسيتهوشاعريتهثميكوفاصالة

حا،ؤغلرنهـىاللخاصوجههيستخلصانحي!اتهطوالتنسيكوفحاولوقد

وتلفكالدواماتروسيافي"هـوركانتالتي؟لعديدةالالجاهات3لبين

9188مايو15فيسوفورينالىرسالةمن)38(!اهـططريقالنفينحتانوحاول..الفترةتلكفينفسمهاحول

وزوجة،معروفةفرنسيةومناضلةوروائيةناقدة،الزاتريوليه)93(فيلافييتصوفيتقولكما،يقفانبذلكواستطاع...وم!يزا

.اراجوىلويسالكبيرالشاعرالواقعبقىبينلطريقامشصففي،(نفسهيرىكطتشيكوف)كنابها

).((مرء-،ناقدةءلمميةبعيناللبشريةالمأساةيعالجوان..والشاعرية

4!4ول+3*؟!ههة(ول*!ول"ط!!هـ8ح!،"ولولطهـولشه+53).ول.شه+!وو+38اقهصاالىي!نظرالعاديالانسانان"يرىكانفقد..تلك4ير؟تناعو

،549*0!48للدراسةابمراجعمقالهعنالملكعبدانورترجمةمنوالنعى4البالنفاذربةكنلاخفير!جبشيءاماميقفوىنه،بالحئانوينسعر

سمسرأسي

حديثاصسر

؟ههـ

لإوصرشمابم ص

ص
ل!،

/المبدعالشاعربهايعودجديدةشعريةمجموعة

لاالفيتوريمعمد

اعوامبضعةغياببعدالكثيرينقرائهالى

متطوراسلوبفيجديعظنكهة

؟ر!*الاإدارمنشوراتلبنثيتانليرتانالث!مق
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