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ام!هيطلبعندمانفسمهاعلىالرصاصهيدفجتطلق،(اللبريةاللبطة)نشيكوف"اؤعبلوالكلأمةالامحا)،(اهامن،نبلورتانبعد

وكذلك،اللطالروبيننفسهابيندذلك"وحدة،البريةابطةايقتلانوسنهونم..والتحلبلبالدرسمسرحيا-"لناولفيسنبدأ..أنشعرية

مسرحي!ةفيالبحريبالطلأرحياتهاوتحإمنيناغوايةؤءمة.زتحد(فانياالخال)و(النورس)-الاربعبمسرحيانهالدرالسةهـذهفبم

ذللكجانباللىالطا"لريسعتخ!م(اللبريةالبطة)وفي..(النورإمى)منهالافقطليس-(الكرازبرستان)و(الثلاثادثمقيقات)و

..للمسرحيةاللكليا)جووتبياناخرىشخصياتكلللأمجتحديدفي)ايفانو!(-اللطويلةادتمسرحيانهبينمنجماهيريةمسرحيانهاكثر

يستخدمحيث(ادنور!ر)مسرصيةفيايضابدللكشبهوالامر.لحملالاربعالمسرحه،توورزهلانوهكن-أيضا(الممسكلنةالغابة)و

.خاصشيءالىلللاشارةالمحنطش!كلهفيونعثهوءوتهالطالرالبناءولان...نضوجااكثربطريقةيالمسرحتشميكؤوءأزجاهسممات

ؤ!ييتغلغلالذيذلك،لللحريةاللشاملبالغناءو"تعلق،بيرربيلبهيو!-(ألمسكونكأاللغابة)و(ايفانوف)-البا!صتينالمسر*-"ينفيالفني

السابقةولليامزعبارةفيالملاحظاتواهم.)12(كلهاالمرحيةاركاناننسضطيعاننطارغم،ما*دالىوالبدائيةا-بمانببكيةبايئ"-مكان

،وتشيكوفابسنرمزيبينالحرفيللتشابهتصيدهليست..سماتمنللكثيرارهاصاتعلى(ايفانوف)فيوخاصةفيهمانعثر

لموضوعاك!تشافةودنها..بينهماتقربالتبماللغلاؤيةالملامحلهذهولاالفصلذاتمسرحياتهانكما..والنشخصيةثال!د"ضاولي3منهج!

كذ!..المسرصيةاركانكادةفيوالمتغاغلللحريةالشاملالغناءتش!بكوفكتبفقد..الدراسة!ذهفيك!يرأتهمنللا)1،(ا)واحد

وحذقببراعةالمسرحيةثنايابينمباتنرةولابمهارةدسالذيالغناءالناحيةوهـص..ناصيةمنهـذا..اللفنبهـةآ4صيابدايةفياكترها

الحوار..في...شيءكلعاى*مةالمخاشباحهنلمحفكنا..نادرينالغالبفيءسففكاهيةلاغراض3!بتؤدالمسرحيماتهذه!انالاخرى

النظارةخلالهـ-ن..للمنظررسمهفيوحتى..الصمتوفيالهزلليىةقصصهاولى.رثميكوؤءبهكتبالذيم!نف!صعهوالاسلوب...

2مسرحب-ةلمراقبةطويلةدكةوعلىشجرةجذوععلىاسينالجا.الفكا!كأالمجلاتفي

علىحطالعصأفيرمنسربوكلنهم،للجمهوروظوورهم..زربي"يوف!لط+4)+!ل!!3(النورس)لىاوابحرياائرالل!بىسحيةولنبدأ

د!اللجزئياتهذهكافةخلالمن..التلغراساسلاكمنسلكالكتابةعنصمتبعدالمسرحيةهذهكظبةنشبءو!بدأوقد..

الوافعبللفنائهاكمعادلمسرحيتهؤءألشاملالحريةفناءلشيكلؤءالثلاثالسنواتكتابتهاواستكلرقت..سنواتورمبعداملللمسرح

صفالرمزكانهلول!ن..واللجفافباللجمودالحباةاحماباللذي7918اكتوبرشهرفيمرةلاولمثلتثم،6918و4918بينالواقعة

ما..نيانالشخصيةمعادلاوليامزرايموز!ءمورهكما(المورس)تشيكوفقالوقد...بطرسبورجفي(اللكسندرينسمكي)مسرحعلى

اللفصل!ي..ذاتهاالمسرصليةألىولنعد؟..اخرىءلتنعيمعادلانه..الادبعنالكلاممنثترات!ضمنانها"المسرحيةنهـتهكتابتهاثند

هـذانسمعاللطليعيةتربيليوفمسرصيةفشلتانوبعد..الثانينضعانعليناويجب.."اللحبمنواطنمانا..الحركةمنوقليلا

..اللطوارلانذلك..المسرحيةهذهاسةدرعندا?ت،نصباكلمأتاهذه

(هـ"اونورسابنهـمي!ةويحمل،قبعةغ!منيدخل)ة.ربيليو!احكامعنبالحديثشغفوالتحليلباالمسرصيةووهتناولو؟اللذيناغلب

هنا؟وص!دكانتهلىالمسرحيلآفبمما؟لعنأحديبادللك..وريقهمواس..بر،لمالرمزبناء

.وحدي..نع!:نينافيالرمزبناءاحكامانؤيهشكلاومما..اخرىدلالاتمن

.(ؤ!مببهامحندالمبتالنورسزربيليووءيضع)ثعيكووطرقوزثر31انأعه!قدولل!!..حقاللالتقاتمثر(الهورس!

؟اهذامعنىوء-ا:نينا..(الكرازبرستان)ؤ-كي(البستمان)بل(النور*ى)ليساخ*اما

اليومالبحإريالطائرهذاقتلتانالخسةبيبلغت:زربيملميوفدلالات.للتحمعندمات!تحققالرمزيالبناءفيالاحكامقمةلانذلك

ؤدميك.عنداضهكهذ!اناوها...بينهماالتمييزمعهيصعبالت-اماالوضوعيةبدلالاسهالر"زيرلمةالرمز

.(اليهؤفنطرايت19:وررىتأصذ)دهاكماذأ:نجبتاولت..(اللكرازبستان)فيورا؟عوأةمجرث،قل!فاتموود..

بهـ-زرعنفسعبمسأقضلىوويبعن(صمتفترةبرمد):أربيليوفوسنحاول-النورس-المسرحية!ذهفيالرمزعنالحديتنهمللن

..الطريقةهذهفبماتبعوللن..عداهلمان!"متحتىنجسرعةل!نهنفرطإاًن

.الاطلاقعلىصوريثؤكه!هذالليس:نينااعلي!-التعليقثمالمسرحيةلخيصفيالةقل!تيةالللأريقهالدراس!ة

..انترغيرتأنمن!فست51ووكذاولكن..اجل:زربيليوف4قأنستشيلاو!ءيرمعالاسلوبهفاجازانلانهذللك..وتحلي!لها

وجوديانويندو..ببرودانينظرينفصرتنحويلغيرتاجلاـ!ذا...اللذكرلسابقة9والسماتالا!:ابلكل..معهيجوزلن

ا!)43.يضاي!قكاحبالبدايةومن..(النورس)فيالرمزبقصجةمبانترةسمأبدا

تتغلغلوالتيلوجوه1المعقدةالدلالةزلمكذتجمين"الحوارهذامنتشيكوفنورسفبمالرمزبأنوليامزرايموندملاحظةالىاشران

باللطا"إرالتشبي4دلالةبهاونعني،التءمسكأشعةكاهاالمسرحيةفيابسنمسرحيةففي..البريةبرطتهفيابسنللرمزحرلمحيااممداداكان

202؟،.اصاليوتاالىابمهمنممن)المسرحكية،ولهييل!زلىا،ملوندد)2((.الماضىالممددفيالسةالندسمنا،لاولاللعسمرأجع)*(

أترحبم!كأ،تشيكوفانهطورز.10انهرىزإييهاأتالبحراطالر()43لعيههدا)و(للهيوإبيهلا)و(للدبا)و(اجزيض-ر)صحل(!1)

.3؟،42ص،ص!تهـ!لف2الا،علرقهـصحينا.وغيرها(الهيينهيم)و(السهحخوي

0،3



شمدويىفسخصي؟وأنا..بالألوانماجمئةحيةوقصصه،صورافكارهانلاذعألتهكممنبارعةبلمفتةالمذليوحاننورسقيحولىاذ..البحري

فقط.ائرايحدثانه،محددهدفلهليسلللالهمعفو)كن..بهاالنةأثرلفسهيعتبراللذيالتمابالىبرلى،الضعيفةال!،ةالىيرءزدلملأ

تبهرهمالذينهؤلاءفشى)05((،ب!دابكيذ!ب!وحدهألاثرولكن..1(4)"وؤوياخابرريمجددا

احسا"!مرغم..ايهرددسوىازاءهايملكونلااللجد!!ةالفنيةتجاربهالعديثفأستغرقنا..ايضانحناللشركفيوؤمنااقد..آه

!-صتاافيورغم..ؤيهمقؤئريقينياانهاودغم..جدتهاامامبالانبهاروللكن..وممتعهامحديثشكدلاوولو(ا!ورس)فيايرمزءن

لآالجمايىالتظارةر؟ية.فحنطانالا،للفنالخنيقيةالغايةهوالتأير...بالفنولنبدأ...موضبوعاتمنعداهماالىنلىمتانالانمحلببنا

بهذهـالطريقةبدابهافيالمسرحية!لاللذيهواللكل!سيكيالاطارفيويوجز..والمسرحوالموهبةالةئعنطويلحديتالمسرحيةهذهؤفي

لإن"منخفضوصوتالهتافالى-.تربيليو!ام-اركاديرناور!دا..تربيليوفلسانعلىحواريتينجملتينفيألمسرحفيرايه-فشيكوؤء

..اللداًئمهالسخريةهذه"..511("الانحلالبم!بيوحيهذافيهايتحدثالاولىالجملة..المسرحيةمنالاولا،فصلبدايةفي

علىتوافقئيتأكيدبكلوانت،انساناييحلهامر..هذاالابروخزاللجمودلحقهقدالتوممسرحان"هعصرفيحالمسرعنتم!بكوف

لنايبببنانهالهافقدأ؟ء("ععقدمغرورشابمنلهيا،ذلكيرتفعالستارارىعندمافأنا..البالليةوالتقا&بىالنزو؟توملأته

نايجبالمسرحهاتوان،المسرحياتنكتبانينجيكيف""ربيلإوفالعظامالناسهؤلاءاشاهدوعن!ما...جدرانقىثلاثذاتحجرةءن

لبنتماولهدا...ع()نم"مملاهذااممنحلقد..حقا،فبهانمثلالناسبهايرأكلالتيالطريقةيصورونالمقدلىىا!فنوكه!ةاًلوهوبين

لساهمتانوالم!ثلى!ةالمؤئفباحاسيسألعارؤ-ةالكيمةالممثلةوهيالمسرحاضواءاللقفيثيابهمويرتدونوبميرونويعث!وقويشربون

ابن!،نحطيمووء!لأ...نهايت!اورمبلالمسرحيةستاراسدالفيبفظاظةمنموعظةي!!رواانيحاولوناسمعهموترما...اللصناعية

تشيكوف!دايةيحمللانصالحاتربيليوفيعدللموبهذا،موهنتهرغهويصلحفهمهايسهلتافهةءوعظة-الجوداءوالمناظرالتافهةاللكلمات

اورسحت،هـئا،خيراووففينينا*هـتهاانروتؤما،الفنيةتعدلوقدالشيءزهسالييقدموتدما..-البتفياستخداءها

الرايةهذهلحملاهلهاماالقاسيةالحياجمةالواقفمنعانتانوبعدانالاليفليس-اخرىمرةثم..مرةا)شيءنفس..المراتالاق!

منتيتسسواء-!دافيالمهمانياكوشياالاناعرفانياعتقد"بهمااضجرءحينايفلبرجمنموباسانهربكمااهرب-اهرب

التسيالاهور؟لمك،الجاهاوالتنمهرةلليس-قصصاكتبتاوالمسرحوان...تشيكوفعهدفيالمسرحكانهكذا..)45("ابتذالمن

كيف،الامورنحتملكيفنعرف!انالم!م!ولكن،بهااحلماناعتدتيمكنفلا...عنهكلمانهفيماحدالىللغباتشيكوفاننرى3نا

وعندمطا،كثرااقاسبملاوانا،الانؤ؟منالي،بأيمانآلامنانحتملهيماولكئ."وغرهماواوستروميسكبمتولستوكيمسرحياتا!كار

اًلرحلةهـسذهبعد..)54((،الحياةاخشىلافاليمهنتيفيافكرقليلةكلماتفيذلكيوجزانه؟تشيكوذطءكريدهالذيلسرحاصورة

!لكلأسع!يلأكي،ا!بطليخوضهاكآنأكفاالتطهركرحالات،العنيفةالحيانية0.7.اصابعنابينمنبسهولةيتسربانيستطيعفيشيكو!..للغاقي

الجام!قيكسفرموجزةكلماتفكي"نجاربهازهرةل!التقولنجبناتعودحاجةفياننا"هويريدهالذىاللجديداررسحءنيقو!هماكلان

هـنذلكبعدن!مكنخنى(،بأيمانالامنانتحملكيفنعرفانالمهم"يمكنلمفادا،ج!يدةصورهوا،طلوب0.1جديدةؤضيةصورالى

به.ولصيقاالواقعمننابعامت!..فناالالامهذهصياغةوتشيكوف..)6،!"الاطلاقعلىشيءلضايكوناًلاؤ،لا*هـر،توفرءـ،

...لمسرجبة9بهمظت31انذيالادبءنالكثيرالكلامهوهذااللصورهذهالناسيتقنلانالصعبهنانهنفسهالوؤتفييعلم

الاقصوصسة،وعنفيالفنيالبناءعناخرىكيرةكلماتهناكانصحيحقطعتوان..فشلتانتربيليوفمسرحيةللبثتماولذلك،الجديدة

منذلك!غرالفنيللعملالمشلفيتمثلكيفيةوعنالصوراستخدامورغم..برصاصةنهايتهاقبلقطعهاالتيكحياتهليمظاعةمنضءصفهامن

المحوريالخطلهذاجانبيةكفروعجاءت،جميعاانهاالا،الموضوعاتانه"اللجديدالاتجاههذاينتصررأندائمايحلمفهـواللفتضول!ذاكل

قالالتبمالقليلةألحركةاما..اًلمسرحءنالحهـيثانتظماللذكجليس"وانه..لأ(("صغراولوكاتباالانسانيصرانلجميل

الكلمةاناذ..للغايةكشيءخادع..المسرحيةفيبوجودهاتشيكوفكمابل...لكونانينبغيكمااو،ه!كمااللحسياةنصورانعلينا

قليلةحركةشكندوفهي،فقطالخارجيةالحركةعلىالاتنطبقلاتتهشمانتلمبثماتلكالحلميةرغباتهوللكن)*4("احلامنافينراهآ

فبمالأحداثركودالىبالقولالكث!يندعتالتيبالدرجة،جدامسرحية-المسرحيةتلبثوما..الواقعبصخرةاصطدامهافور

ولكن...عجيبوودوءفيتدوراحداثهااغلباناذ،المسرحيةهذءفشلستانسلافيسكيادجعوقد..ذريعافشلاتفشلان-.زربيليوف

فيتمور،متمفجرةتيفةحركةنلاح!للغايةالهادىءاللقناعهذاوراءمسرحيةاخفاقفيالسنبهيزارتشياناونيضا"..نه:االىالمسرحهكأ

الحبيباتكثيفعقداالنهايةفيلتنسجالمسرحيةشخصياتكاشةاعماقالابشيءتحلملا.لكنوان،ممثلةليستانها..الموهوبةتربياجموذء

ويستطيع...اللحسيوالننبلدواللعقموالركودوالاحباطالبلادةمنياكملهالمسرحيةمشلارجاعانغير..(()!ه"ء:قريةممثلةتصبحبأن

،وحدهالم!رحيةت*صياتمنشخصيةايحواريفصلانالقارىءمنجوانبعلىكانوانالمبالغةبعضفيهالتمثيليةزتاؤهـرةءدمالى

تجيتذيالتيالن!فجرتدواماعلىشكبلاليقع،مراتقراءتهيعيدثمرادوهذاالجديدالصورمسرحفيلللتمثيمااناذ..كب*!الصواب

منولوجمناثثرليسصدةعاىشخصيةكلحواران..اعما!هافياخفقتذلكجانباللىوللكن..اخفاقهااواورسحيةانجاحفكه!كبيرا

مناللشخصيةاعماقيفيمابةلىوناضحوواضحمركزممظزداخلبم..يدالج!المسرحبمالانجاههذاتقملعلىاكطمارةقدرةلعدمالمسرحبقى

فئيساتجسي!اجاءتفقد،الخالىجيةالحركةقلةاما...احاسيستقيليستطيعوالما!رصليةطوالردبببوؤطمعتعاطةوااللذينفح!ى

النسخصيات..اعماقفيالساريةواننبلدوالركودالملللتياراتممتازاذلكومع"يقولدورنالىاستمع..ب!ولةهذاالم!مرحياتج(هه

فقد،الاذتحاداليحيويةالشخصياتباكثرالنهايةفيتوديوالتيان.تأكيدبكلموهوبانه،جافريليتسنبكوفمتانتيناومنؤانا

ايفسالوف..(ايفانوف)السابقزميلهصرعكماتماماالتبلدصرء

انني..الثلاثينسنفيواناالعمرارفلبلغت"قدانهوجداًلذيماعبيدد..فىجاملة،(تشحيي!كوف.بأ.)،ييرمهيلدففلاديهمير(لح)،

مضنساةثقيلةبرأسالناسبينوادب،الشيوخنجتياباتلفععجوز.338ص،كلالوفؤادالق!ادرالقلا

ولست،اًلطيفكأننيهدفو(بلا..حبوبلا..ايمانبلا..محطمةا؟ص،انهرىو!-!حياتالبصرطافى)5،(

نااحيانالييبدوبل،اًبتغبموماذا؟اعيتن!ولماذا؟اكونمنادري،13،؟اص،اخدىومصرحهـيهاتالبحرطالر)8،(:71،(،)6،(

اًل!توت!يب.على17ص،،1ص
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منهيعاليوجودهبلاجدوىالحادالاد(سهذانفس)56("؟هذاكلوان،المعنىمنيخلوالعملوان،نتكإ?ثالعناقوان،عبتاللحب

فقطيحتماونني..نية..وحيدانفسياجدانن!))ايصانربريليوؤءاحمل..اذهبوحيثما،معادةخاويةامورالحارةوالعباراتالاغاني

فيواناالجامعةتركتللقد..؟اناوما..؟انامن..ابنهالاش..الحياةمنواثمئزازيواست!بافيكي!،اللباردةولىصامتبم،كأبتيهعي

ونالمحرهيقولكما!ليهالناسلطانلاطروفبسببالثالثةالسنةتبددتمرهقاشخصاامامك.نرىذاانتوها،رحمنهبغيرارهاازفي

ويصفوننيم،واحداؤلسااماكولاخاصةمواهبليوأص.اصبتاالصضيرةاعمالهوصطمته،وكألثلاثينأرزامسةادءنفياوهامهجميغ

فيولد،الدنياالمتوسطةالطيقةافراداحدباننيالسفرجوازفيهـذا)55("ض!الهكلنوير-خر،اد-ءلمنرء*وقواصذ،نفسها

،فجأةمنيانتئىقدشيابيوكاناحسبائسانني"..)57("يف.حدالىور!قا!ا!وت!!وحطوطلامنولوجطينضصبهاللدياللحوار

اهيمزللتماانا"..)58("عاماتسعينالعاللمهذاؤعشت.!و..
ليايضاينتحرأن.نربيليو!يببثماولهدا..تربيلبو!علىبع!يد

فيهاي)9جدوىحرعرفشاللصبورريدمارزهيحلاملاوامىءقيدمفيكللبمطابمفيتكمنبكتواكبرضجةالمصسحعالمؤكببذلكفيردثان...كايفانوف

خاصة،وجودهبلاجدوىتربيايوفاحساسشكدونتجسدالقلماتمسرحيةفيبصفوراءهاالباباغلةتجبما!يلمرنورااثادت"التي

هـابانهاسبالحياةالالهصاقفيالواهيالامل-نيناطرح!54و!روعنيفاداًميااحتجاجا؟نتحار!ه!جاءفخد..(اللدميةبيت)ابسن

امامهيكنفلم،عذاباتمناذاقهاماكلرغمترجورينخبزاتفصةتشيكوفءضزعؤورينما..ونهـو؟هالاجت!ماعيالواقعتفسخعلى

فبمالانتحارهذاانومع..الانتحارسوىالغثاثةهذهمنهرباأذنتذ!لىانتلبثمافانها،بر!قالواقعكوىش!"ء؟""بمبونءنا!اع

الا..عرفاهروبياحلاكان-ونربيليوفايفانوف-اللحاأتينكلتما.الوجود.هذاويلاتمنبمرادةالمعاناةفيوز-صتهر،وجودهاغتاتةمن

جزئياتلكلالمسبقالدقيقاللعرضمنومنطقيته"دمويةاكفتمبانه،موج!(ايفانوف)مسرح!ةمنالرارعايفصلىفيءمولايفا!وفان

الانسانيةالنفسلل!عةالواعيةالشموليةتشيكوؤطنظرةومناموقففاذا..العجوزمديقي5ياالياءمع)))*جميديفصدوقهالىحديثه

بالمسرحيتينسيقعكاناخرئورجميحلاياناذ..بامكانياتهاواحاطتهاوتنر!الاكنت"،واذا،فإذازوعيةلكاوضحان"طلقةاحاوللن

كلماتكلسيحولوكان..والدعاثيةالتسطجوهادتيشكبلاذاتفو!لى،تنئا!"!هملنفىنك..ورجنوناأو!اقلا..حقيرا-

..للهاقيمةلاهتافيةشعاراتالىالعذبةالرفيقةالشاعرية"!ت!كوف!؟منام!أا"ثوو!!تاص:ت،ومشلمهماوذكياصيو؟شابايوم

إ،،نماعيةوامكانياالاجطروفهاولليديكوناكسخصية.لتضذهتصرفقأي!خر!ة،جدراىابرأليونصت،الهواءطواحينوصاردت..الاخرون

نستطيعلالهذا.اكاتبيضعهمسبقف!بميمخططوليدلا،اللذاتية!اهـلاوتالفكرامعنلمولات!،ؤهـوها-!قواياقدرللمولانني

بنتبحقكانتفة!،الهروبيةاللحلولهذهعلىبحالفرضانوسارعت،كيماليو!،ظهرينقض9حملاكةفيفوقحملت،بالحياة

لللواقع.الواعيةالنظرةقيمةهيما..لاسألكواني..العمرزهرةفياملكماكلانفاقالى

هذهفيوالحب...المسرحيةفيالحبحديثهذابعديبقى

الاشياءككلمكبوتمعذبحب..واحدجانبمنحبغالناالمسرحية،ك!هءكمة+*8)!م!ئمهك!هكم*ا!،3،ث!كاةكا!*اكام!!+ا*اإ،*"اعم*3)55(

لنيناتربيليوفحب..بالحبالمسرحيةاكنظاظفرغم..الواقعفيول!88!-888أح!،كهآ"48كلو،5للا،"88كاه48!،ص!مم!فىفىث!8

يوليناوحب،ايضالتريجوريناركاديناوحبلتريجوريننيناوحب

لماشاميدفيدينكووحبليولينانتامرابيفوحبلدورناندريفينا

معذبةكانتهذهالحبعلاقاتكلف!ان..بتربيليوفماشاووله

الىضوحدنفاسهلحبقداأتنمقيمامكنالموعتياالم!م!رح!يةو،"وربماوجاولرمكعولسعيوفيالكيميامملماكمكئ،طساتعدةوابحهـاسمتغرقتثراساتبع!د

ناهوفيهشكلااللذيالشيءولكن..).6("التفسرهذاعلىما

طلفيالوجودلاجدوىعلىواضحادلليلاهذه.جاءتالحبعلاقاتكل:اكثافمن

فكانت،هذاللحريةالشاملاللفناءظلوفيهذهالكئيبةاللكبتظروف

فيهكدطفةماتلكعلىاقتلعلتحوزحمبملحثالاحتجاورمدعماولعنفلةبهذئف!معخ!هـلأ5لاا3!سس!

مثوهكائنالى..الحياةعلىالاقبالدلائلطياتهافيتحملالتبم

علتىسعرجمالحياائعالمعجوزانتمدوللهمدغفنعممانجههلجعليتحوهوبائ!لغتحللةغينيهواللحكلكالراسقشرةيزيلالذيالعجيبالدواء

نفوسنافيتثراسيانةحزينةنغمةالى،نورمنبطوفاناتروحهلانر

الحبيتحول...الحريةفيهماتتالذكيالمريفالواقعهذامنجمرلعفززالشعرساوبعضط

ماشاشخصيةويرس!نيناسعادةيب!ددغولالىاًلمسرحيةهذ.في

هذهفياللحبعلاقاتوكل..العذاببراثنبيئ.نربيليوفيدفعبي!نما

هيحياتناغايةكانتاذا"العملاقةبيلنسكيكلماتتؤكدالمرحية2سويسرا-سوشىديومحتبرات

منتتالفالشخصيةسعادتنا-كانتواذا،الشخصيةاللسعادةبلوغ

رمالهاعلىتنتثركئيبةصحراءتصنجالحياةفان،وحدهالحب

العورجميعتبدوبحيثجحيماتصبجانها،المحطمةوالقلوبالاكفانوالموزعوثائعامونالوكلاء

فتمركز،"بهؤورنتاداباهتةدانتيعبقريةاب!لحكلتهاالتيالشاعرية

!ن!*03ء،د

88،صى13،ص،انهرىوصرحلطاتالبوطألو)!5(،)58!،57!أبيروت،البر!ىشدعسمنيمئة
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عاماوعنصرينظمسييتفدفيظنك،الفنعهنشيئايفهيلافهـذهذاورعمذاتهعلىيقوقعهواحدجانبمنحهأعلاقاتحمأهمالانساهتاهتمامات

مىذلكالىوما،الطبيعيوالمذهبالذاقعيالمظهبعنالاخريئتباراء.للنأقعالسلينالفهمعنبعيدابهويجنح

الأةيياءيمرةهااشياءعنمأيكتفتيدافرعاماوعتنريئتخمسةرق،هراءلب!،

عاماوعتنرئكمسةظلانه!الواقع،الاغبياءبهايهضولاالنأس"نالذيالاطارهو(النورس)فيوالعاطفيالفنبمالاخفاقكان1اذا

همووكم،بنفس!همغرورهوفكمهذاودغم،يالجهدالوقتيفيعمجندا،ولاحريةوتهر؟ءالمجتمع.نفسخعنخلالهمنتشيكوفعبر

معروفغ!اليوموهو.مخلوقأيبهيايهولايتقاعدوالان،مدعللحريةالشاملالفناءهذالتوضيحالمختلفةا)صغرةالجز"ياتكل

مكانايشغلعاماوعنصرينخمسةظلانهبساطةفيهذاومعنى،البتةصكمك!ولل!ؤ،نياول*لألىوللأ)أللخالفيالا!مأعيالاخفافىفان،لاجتممابمية

اميةفوللينلكيبطداكنأحاهدنبقنبيظمن!امبللغذألمرورغقما)؟إ(بي!ىتغهلاورفي..الوديوعنغسعئعخلالهمنتنا!ييهيفعبراللظيمماالجديدالأطاركان
فتمم

النسامفت.الهريةاناءظقفيوزياهالاجتماعيالواقعتفسخ
-لىهدلئورىالمخحو!فوبيتيببكيشلعدلدكلئاليرسة،،صلمدولغرميسبوياجمولعممعةمرةفيلاولقنلتثم7918عام(فانياالخطل).ثميكو!كتبقد

...-"-ادادةواسعا،جماهريانجاداادققتبمئأكهتالانمسرحعلىوالتابرالعام

العيشي،رتله!تضهنسربرياكوفحياةجفافتروجمماالتيالساقيةالاشط!هنماذجهتصويرفيالرقيقةتشيكوؤءشاءريةاستطاعتاذ

يخقه.لاالهلمنتنوا--طاع...اةرطيتمنفوعمعجماهيياتجاوباتحققان

الرمزيالنناءاست!ناهفورتسق!انتلبثماالغرابةهذعوللكنوانواسهدوف،فأنيأشخصياتفيانفسمهميجموااناًلبسطاءالناس

نانتذكرانعليناالبناءهذاآاحكاعناللحديتوقبر..للمسرحيةاللبلادةفيالغارقالانسانوجهعنللافننعةتشيكوفبضعريةيستمتعوا

الضغرالمتئاهيةالسوراتانفني!ملمناكترفيكررقدتشيكوفتنمعيكوفمنقهدمهوالذي،ذانهاسوأرمنلابعديرىلاو؟لذيوالخمول

للئالمتتاظةالصغرةالادتجاجشأوامأ،حاقبأهتصقيقيةرولىة.نولدلنقفأرزنل2المتقاعدالاستاةئألف،يايوفسربرلضكهطارلسمهخلال

السائد.الاوتوفراطيالاجتماعيالبنيانهذاضراوةلتغتيتتكىدرا!سسلمتاعداروفي..قرونمنذمعروصةاشياءاكتشاففيحياته

للواقعصورةطيانهفييحملؤضبمعملكلانايضانتذكرانوعلينابدراساتهسيوهرانهاكنقأدهفيكانوقد،الفنعنتافهةتجميعية

محالوااعهظايسندبماباخراوبفكهاويتأار،عنهصدرالذىؤأالعظاب،والظقيئةاللجهادمنالاعوالالافالانسمانيةالطبيعةعلىتلك

دقييقيانيعمئأكقافأ..خر1عمعنى0،1ظ،قذرقييئحضزباتجاهاتالةثثتاءيان،هةابةقيقيئياايمهاقمنالتبمالللحظةنفسىفيوللكنه

لىجعناياكا...عنهاصهراللتنىواللفكريةالاجتماعيئالظروفابنهواغلاثبميتاويزير.فيقيفيترورفاوكألظلأتقبماالومةاذونمغةهـ-،وكانتينفل

والفكريسةا)حضاريةدوسياللح،لةلىسىاهااتجرا!رةالىةليلواجملنضاهـةيفنصوجعننه،وابجشعالانانيةبطابعوسمتمهعويصة

العقةاريثلالجمقهلالاتبهمبممتأملنا..الميدراسةهذهمستوقفيالنمحوقجهظايلكن،ثبابهعاىييقضي،اانياالخاهلعمرسني

الافرةبنتاانت(اانياالظاق)انبهقسندركفاننا،المسرحيةفيوانياارفبائت!نبةامانببضاكغتالنيكتمااق!لالربرياغنفي

ننأرجاحبسهمألةوسنستيم.وحضارياتاريظياتهاصعرتالتمماقأيئطخكباءمنالداميفيياقعهماينأعلىبقسمقبةايقظت"التيالمفاجئة

وتكشفلواقع1وجهقضيءؤلسفيةبئممببمماتالصغرةالجزئيات"نالمتغطرسالاسناذهذاواحس،خجلات!فاهانهفييتعثروجعد"،وتفممخ

مثاهدتهبعد-جنعركييقنللهذا،بثهترمنايرماعقعنالفناعالهياةفجهعلمنمن0.المسرحطفنةعلمتمنينسهبوهو،انمنعالبم

اثنساءاف!كنت".لشيكوفالىرسائلهاحدىفي-فانيالللخالكلوانالمراتالاؤ-منهواكرمافضفانياالخالبان..بماكملها

وفسي،معبورلتمثالقرباناتقدمالتيالحياةفيلمسرحيتكمشاهدتبم،وأنهدواذهبتاللاشيءعنوالتنقيباللنحثفيضيمهاا)"فطحياته

اخسرىكثررةانسياءوفي،البائسةالانسانحياةيغزواللذيالجمالالمتوأصلالدكوبفانياالخالكفاحهوبالاحترامالجديرالوحيدالعمل

الواقعمجالعنبعيداالانساننقودلاالاخرىالم!رحمياتان،واساسيةالذيلاالرجلان"كوريلينكوكلماتتشعقوفكررفطالما،الضيعةفي

.)63("؟لكفتفعلانتمسرحياتكاما،الفلسفةمجالالىالليوصها!سيوقد.."عبثووجوده،الموهبةمنمحرومرجل،يعمل

ليمأفقف،تفيهتفمسرحياتمننغرجاظنست!فانناايضاقكاتركالفيعةانسلبىهنهياناما،هظانأجودمبعنايةنعلاسبريايوف

باكلوعنمسرحيتهفيدسمهاالتبمارزءصياتعنواضحةبصورةيتركلمولكنه.ورومانيزمهنقرسهيصارعمجهـولمكانفيلينؤوي

تنافثساتيلب1عنعامةبصورةايغتاولكن،تاقضاتمنيقيهاكواصتخامومالابلهالملبيةه!ظصياهتحبمنهتارانبهدالاالضيعة

كظصية.يلأليهاتتتمبمالتيالاجتماعيةالشريعةلسهتكالمصالدةمعهفعقد،اانيااللظاعيمدغئابهااوثقجديلةاياه

سونشا(أاخمتهوابنة-فوني!سه!-(مانيااللخال)كانفاذا.الوتحتى،يستحقهالاالتيالشابةزوجتهمعامنفيالحياة

مابريايوففاط،النالتمىوالمتوسقينالبسةاءملايينلةأاقعتلديصاالفالفئأنيتسيلأاكنئتمفاىبمدالصلجهطايتمانالغريبومن

سبيلهواثاعهتافيحياتوغأاانواالذفبالامق..اللبسهاءهؤلاءامقواة،تماماعليهقوتالظةأوهوظساتهصانعهنسبريايوق!انتانيا-

ب!لاانهالامراخريكنففونبهماياثه،ايامقبمزهرةاجلهمنالجعدتهـانهةعبينمداونااميهععاماوءشرينظ"-لآهناظالممهن))

ظاوورهكل،ان00(هراء)مناكثوببسوانه،كلننفقهةحفريةف،الئهارف!،وحدرملككوعواطفئاكهتفكرناوكان..الأربعة

لالامسجاقاعبمكفاءمناكثر!تسمتسابقابهرتهمالتيالظارجية..اجلاعبقلاسمضفبننطقبكنغظرينا،عملثنبعنعنكنتعدث

هـلألا،تصيبالتيالامنأظيبةؤلمبمتمااوذا..فنيئاخلاهعحتوقيظؤترعنمقالاتثنهاظوينا،سامةرالنمنانساناالينابالنسبةكنت

و!ثر،ا!نناوصلىصؤقدامبة!ورةوجههاعن.نسفرانالناس.فانتشيءكلارىواصبحتالانعيظيؤهـتفتعتهاولكن.0قلب

..قانياالئأاكاايامكأظشاهدت))جوركيجموعولوذا،دموعنانحعيرالمؤلفأتظك،معلفاتكهنيق.ضيئاعنهتفوولامأكنفالفنعننكننب

افنيتسمبدالقاتمةاللحمأطغلالةلانذلك)64("صغوةاتاةميقببكيتحظحثلقد..ؤلتنالقد..فتيلاتساوقلا..احبهاقنتالتي

بقاانيتاننيفيالاضقاليثويرجعبتاتااثىللمافي..حياتي

،ا..153،ص،152صى،ضرى1!مسرحياتالبحرطافى)62(و)61(موهـوبفانا..اعداليالدكضتلقد..حياتيسنيخيراهلكت

التلرقيب.على101مثلعظيمماالانلاصنحتءاديةحياةعشتاننيولو،وذكيوشجاع

فلة،اليبنطبوعاتلى!ر(لىاكلنحيكلوتجيوركيبينم!راسنلات)رابم)63(فونيتسكييواجهانالغريبمن..)61("ديستويفسكياوشوبنهور

.918!!،دمشقافيكشفانوبركد،ال!داميةالحقائقهذهبركلسربرياكوف

ك!!؟!عحموولكا!3ولة!ث!ظ!،ثلىك!!!طغ3كلوك!!ه.هحلأ)،16واصيلمرفينموذخوانهمققهلآحفريةمناكثرليسسبرياكوف

،م!ه!5!!هي،!!لعث!لأم!!ملاةكنلأزدلكلعك!اهول،عاماوعشرينخمسعةلمدةالفنعنويكنبيحافركان"دقدالافتعال

يمابم



للعظة،هدهفانماالخالعواطفكلفيتفكرلا(بلينا)انعيرفيوفثرؤىوالرالدلالاتمئاتالئفىفيتستهـعيالمسرصيةفذه

كالطر،تطوفواحدت،كزوجهاالاخرىهيالتفاهةاكلتهافقدالعاطلسربرياكوفمن!تاكيالكياةبلاءدا)"حادااحسالسااعماقئا

بكل،فانياوصفهاكماعرسكأبنإو،اررتروف"هاوءكم،اللجارحالذكبمفانياالخالتركتبي!نماسعادالمهاكلوالانسانيةالموهبةمن

تمصبينحيثماانهيندو))..لىهـمر!االضيعةفيجلةالجمالانتب،ءيقدموتشيكوق!لا.للحياةالحشريالمستوىدونييمشالمخلصاطبا

اللص!داقةفرمرت)67("معكماالخراب!جلبانؤإلكم،نوزوجانتخلألمنوانما،ولأعطيةخطبخلالمناللحادالحبباتيالتئاقةرهذا

!ب،الىتتغتجانيمكنكانت!والتوسونيااتروفبينالكائعةالح-،ةاعماقفي"،كلونابضةولى-إخئةصببةالحياةمننترا!حتقببمه

برائنهمابيناستروف!وضعتالتيالناسيةالمواجلابعملي!ةدمرتهاويتعاطفروصيكوفرطرصهاافى"فيو؟روصاكلالقةءايا3،نحلب.حرارةمن

فلمهياما،سونياوليسهبميحنهابانهللاءتراففيهادفعتهواف!يالنماذجةالصغرةالبرجوازيربئومنتصاكلقضاياهط،مسرص4فيمعها

هـعاللكسولةصءاتهالبلادةمسهسلمةوظات،نفس-،،سوىتحباغلبوفي.الخواءاكلهاألتيالمتفسخةا!لبليدةوالئم،ذجكأهاالطيبة

الرغمؤعلى،سعادةادلىلنفسهاتحالقانندوالدعيلربرياكوفويتشصوالبسيطةاللطيهقي"ذجالنمءعتشيكوف!ير*عاطفالمسرحيات

تحققانبمستطيعةتكنللملمحانها،اخرانسان!*عادةصطهت))أنها"نل!ذهليسوانهخاصة.العادلةؤصايراهماص"ض"ناصلءنالمتفرج

ولااحساسبلاالاخرينحياةتحظمانها،لالى-*روفاولهاالسعادةالمصلحةمنال!(سهناكوليس،ومتماورءثقميزكلةجميق3وينالطبقة

هـنالعاجزالجمالذلك،الاجوفجمالهاخلفهاتبكملم،صروء.واحداطارفيالطبقةهـذهابناء"ضمانيمكنهااحدةالوالطبقية

والال!امالروحمنيخلأوجمالانه،الحياةطريقعنالسعادةخلقهدهابئاءخلاللهايعانيالت!الشرائحممات.نهع!السهلفمنوللهـذا-

الجمالالليهيفضيماوهي،المسرحيةفيالدالةانغمةوا..والحبالتبمالمواقفمئاتتصيدالسهلومن،الاجونماعيالظلممناللطنقة

الذيوا!شروف.متعردةتنوعاتفيتظوراكممةهده،.!دمرومنهذا..كلالسهلمن،اللاء،دلةولمحرا!ةالاوالضغوطمنؤءهايعالون

)68("المبددللجمالصورةنفسههو،اللحياةجم،لنحطيمعلىيحزنالواكفهذهبينالمزاوجة4اسضولتفي-نكمنتشيكوفءعبقريةولكن

سونبحياةجمالتحطيمفيكيرحدالىساهمقدايضاانهكمابحبصث.واللحضاريا&اريخيمالفضرةوأدعوبببناللبسميطةالفردية

وفونضسكي.اعماقفيماكلطياتهافيتحملأنالب-سيخلاقىالشرازحهذهاسمتطاعت

هيوالضي،الطيبةالحييةالحنونةالشخص!بة.ناث..فمونباالغئيالمعادل-فانياباسنتطاعةيكنفلملهذا،تونراتمنروسيا

اقبالمنالكثرففيها(النورس)فيوماثازينا4ءتكطشر"نمزيج"واضح!.ءهماراتلنفسهـ"يحققان-الحةوقالمهضو"كياللنسطاءلكافة

هذهسونيا..ولاتماسكهاماشاسلبيةومناللحياةعلىالغريزينينافانيا!اللذينالنالى!هـؤلاءت9رصرل3لانذلك،سربريا!فامام

فيبليناهشمتهالذياللوحيداملهااسزوفلحبالنهائيبفقدانهاالمسضوىعلىحقيقيةانضإراتتحخقانفسصءطعلم،لهمفنيا!ادلا

ولكنه..بالضيعةالعملفيالهروبيالاستغراقالىتندمع،فظاظةهـئاللصلةمنهءكأفي/ثيكو!ورسحداخلفالشخصيات،الوافعي

وقد.باللحركةالاحساسفيالرفي"اجلمنعمل،إعلبلاعملمنكلتحمجلفيتمماماثلميكوؤءنجحفقدولهذا.الموضومحياساسها

منوجها،بحبهااسروؤطمصارحةمجردفيخىسونيافشلجاءبالتفجصتعدقوتراتمنالواقعفيولكافةواستووففونيتيسكي

.فقد.استروفاما.اجتماباتهاذت!قيقفيالدامياخة،قهاوجوههؤهكلومع..أضرآنماالحق!قيهبئبىاثورةوزث؟،مرةالغاضب

اهملوواكيضيعتهالىالكتضبةالحزينةالياونةالروحفيفسءادحياةهيالمسرحيةهذهفيالاساسيةغمةالله"تبقىالعهـوميةاورلالات

الخاصةوبطريقتهليثتبتعاد..ببلينافيهشغلالذيالتنسهرطوالذوات!مفيهينكرونوكدحخفيةالاممنفيهابما،الناسصغارء

جميلا..الوجهالانسانفيماكليكونانيجب"عنمعتقداتهكلانونثن،يثمايبدداللذياللجمالكلوضوعأنهاقعوالو،الاخرينلاسعاد

،براقفقاعينقابمناكثرلليست)96("والخواطروالروحوالملبسان،للينئزوجة،3روبسكايا2!تسشنهـتينوفي:اناديدامذكراتمننعلم

حقيقي.اختبارلاولتعرضهافورتض!شمانالمعن!ات.!ذهتلبثوما.6()ع"كيراتقديرااررحيةهذهيقدركانزوجها

.الحياةعلىاقبالهاواسونياروحجه،لتلاشيفيموقفهيتسبباذالحيديثوهذا،الهسرحيةفيالحبصديثالىتتقلهذادمد

الذىلفونيتسكيبالنسبةاللشيءنفسفينسبي!ايتمببوايضاهـ،نبل،اصراثمنالمسرحيةفيماكافةعنحالبأيمنفصلاليس

يحبها.التبمبلينايقبلوهواستروف!ضبطصيئمامعنويانهرتانهاالشاملماعبمالاجتللاخفاقانعكاساالمسرحيةهذهفياللحباخفاقي

لئفسه،السعادةاوالجماليحققانحضىيصهضطيعلااسترووءو!كنزوجة-بليناتجاهفوينيتسكيءواطفءرك"رولممؤع،اللابمودالن!

فبمليس"فونيتسكيبمصرمصرهتوء!وقد4ضيعةالىفيرصلهـ!امنبهااحقانهمن.ؤها"،برنجهقنان،وودالا-اكصابةسربرياكوف

ولكسشا،واناانت،الاذكياءالمثهـقفينالناسمناثنينسوىالاقليمهذا.؟ورعي4الت(واللعجوزالسربرياكوف

الحياةتلك..سنواتعشرلمدةحقرةرتيبةحياةفيانغمسناقدا"كلويصبح،المطرور:هيدؤ!قنيناودؤيقةبمد:فونيتسكي

الانصرناحتى،المهكفنةبابخرزهادماءناسممتالون!التاؤقىالرتيبة.ننعشفصلاوحديفأكلانااما،ايراحةيحسمنتأطالطبيعة

ليعيثسضيعتهالىيرحل...).7("وابتداللهمال"،سبقيةتفاهةفيإذهبتقدحياتيانلاعضقاديونهارالليلابالاختناقاحس،العاصغكأ

ومع،والجمالاحباعنارائهمع،اء*د؟،ءههجرانبعدوحيداحاضرياما،والتفاهاتاللحماقاتفيبرهـر"نهفقدماضليش،هباء

تعب.بلا!بهاي!نحققانحياةمنيرأسه؟..بر8ماصانعاناوء،ذا..؟وحبيأكماص-المن،لهممه!ولافمخببف

الاسدوبلعماتا!ممنواحدةعنالحديثهدابعديبقى-بفرداخليسقطاتةممساضوءمنكشمعاعقض:ددنحوكعاطفت!طان

تلكوهيالا،المسرحيةهذهفيواضحةتبدوالتكنيكيةالتشيكوفي.الفناءالىاسيرايضاوانا

التوترعنفمن.نشيكوفبهايخففاًننىالذكيةاللصساسةارئقللأتماذاادريولا،ص:كءنك!تحدثئحينببلادةاحسىاذني:بليئا

ب!اتتسربلالتي19خمارجيةالهدوءبغلالةيحتفظحتى،الدرامي.مساؤكطاب(بالخروجهم)لكاقولهمالديفليسعفوا،اقول

مناللحبالذكيةالحادةالنقلةظك..النقلاتهـذهواولى.مسرح!ب!از4!-يناقاسيكمتعلميئلواود(طريقهايعهر.ر):فونيتسكي

الثانياللغصلفياستروففيهاادركالتياللحطةففبم..المرضالىانهما..تفنىاخرىحياةاللبيتنفسفيومعيمنيبالقربانافكر

تحجمين؟تجعلكلعيئةفلسفةواي..؟تنتظرينهالذيما.حياتك

.165ص،أضرى!رحيمحاتاللهبحرطهاأو)67(.)6!(إ!تفكريانارجوك،فكري

.136،362ص(فدلشهجو.ب!.1)ف!!رسدفيلاد.يمير)68(

؟16س،6؟اص،اخوىو3سرحهياتالدبيحرطهائر)07(و)!6(.035ص(بكهوف.ا.ب)،!رم!يهلودطفلادنممهـير)65(

ال!ئرت!يهب.إع!لى..911،12ءى،اخرىوطسرحهيياتالهبهكرطائر)66(
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ع1،فرنفسهفيالائرمنتركتهعمايعبربعضناواخذ،"المسر!قراءةفيعينيه.نغطيةسوىيرملكلمبتلميحاتهاسونيا.عنيهماالمسرحية"ن

هـايلاحظوااندون..مأساةانهايقولىوذاك،ددامايسميهاهذامرضاجمواحد...ماتنتسبمءلا"..الحريثاتجاهفجأةء!ثم،الم

،وبعدأعلأ("تشيكوفنفسفيالدهشةمنتتركهذهتعريفا.نهم3،نتعوالمالىفيئكفنقلنا)71("اللكلوروؤورمتأثرنحتالكنراللحموم!ي

فرقة-مممرحيتهسيمثلونالذينمنالتعليقاتهدهكلتشيكوفسماععرونفسهالوقتفيتحتوكيالجملةكازتوان،الجدةكلجديدة

مسسواحديلتقطفلم،اللغيطاكلهوقدخرج-سكو9ليمالفنمسرحصوم(و)ا(المرص)و(الوت)كلماتمنت!مبهاعديدةاي!"فيةدلالات

الإسوى،وجههابالتقاطجميعا1كتفو1و،الساخرالمسرحيةوجهالممثليئبرةرغماللكلماتهذهمنلممة3لكلكانفقد..(الغاوروفورم)و

غضبعنفجاءهناومن،بشلهااكيدانذيراذانهصدفيهذاوكاناما.هاتاللذيالحب..سيالرقيال!ديثدهوضوعماصلةالنقلة

ملهاةكتبقدانههوتشيكوفغضبفيالحقيقيوالسبب))تشيكوفجاءتلانهاءذللك،وذكاءحدةهذهمناكثركانتفقدانى،نيةالنقلة

اجلهامنذرفناباكيةماساةحضرا.فنافظنناهابالبتغر./قيضلطيفقىتشيكوفخلالهايهـحولاذ..واللكبتوالعنفبالتوترمليءموقففي

الرواية،نفهملمانناأعت!قد.نشيكوفانوالظاهر،واللعبراتالدمىفحينما...ورهافضهمزالرروعةالىالتوترقمةمنببراعةالموقف

المسرحبة،انغر...)76("ؤ،حشاسقوطاتمقطل!وفللذللكوانهااجلمنلاحضارهاخرجاننىالخريفيةالو!ودبياقةفونيتسكييدخل

نجحت،الحقيقيوجههاعلىستانسلافيسكيمخرجهاوقعاتوبعدالمفييرددوهو،مرتبكايقف،(ستروفحضنفيبهاويفاجأ،بلينا

حياةعنواضحةصورةلناننقلانواستظادت،عاديغيرنجاحااح!ساسمو!فيمنداخليمايعاليهـوبينمايديهمنالورورسقطتوقد

حلم!سخصياتوعن،الوقتذلكفيالروسيافيه"مجتبىارتهطالجفاؤطيقوتاللحظةهذهفي"برأسلا..بأسلا"..اللحاجةعنزائدبانه

ناالانسدانيشطيع،وهادىءونظيفصه*لىعا"ؤجمماا!المرجة"اشوشاعرةوحساسةرقيقةرموزالىمجردارودبمحيلااشووف

ببساطة.انسانيتهفيهيح!قمكفهسراكانلقد،بروفببتشيايفانعزيريياجداسيئاالبوماطقسا

موضوعنفسههو(ارنئلاثالشقيفات)فيارررأمبمضم!والو"انويجب،مشمسماالانإصبحوكنهبالمطرينذروكان،الصاحفي

عبثا،يبددالذجم!الجمالبهواعني..(قانياالخلمل)و(الاستبر)الا...بالخيرالتتت،ء،نجشروغلالاعاماووذالطيفالخريفبانف*هـف

واكي،الذاقأنانيةعنالمنزهالعملعلىلهفةواية،روصكه!ثراءفايالموجزةاليلماتهذهيقول..)72("يقصرالنهارانوهوواحداشيئا

وحنسانشفمافيةواية،خيرمنالحبهاةوا)ناسفيماى"ع"جاوبلنالخصانبعد.يخرجثماللجامعةمفر4فيداودكحكمةالمرنرة

فحوتطلع،ابمم،رشببقةانسانيةحب،ةفيحارةدغبةواية،و(المعية(جداسيئاليسالطقس)..الر"زيالاطارهذافيتماماا،وقف

)77("التلاثاثقيقات..الرازعاتا:!ءاهـ؟لاءفينجدهأ!سعادةالنهاروللكنلطيفالخريف)و(مشمسااصبجئممكقهراكان)و

الأساويةالطنقيةلثمريحة1تلكابئاءمنايضاالثلاثمقيقاتوارث..ذكييخصولكنهاالجولحالةاساراتايست!ذهفكل...(يقمو

حت!يكلءضابطاكانالذلىابروهمهات..ا!مغيرةار:رحوازية..للموضوعمعادلألىببراعةاللطقستحولفقد،وحالتهفونيتسكيلموقف

بصفعليهميضغطوكان،مللأئماوعلميمااةعصاديامستوىرهميحققف!بهتماماعنهواقصحالحديثبهذاتشيكوفت!يهالذيالحرج

وف!،اللعنفيثبهبمارو،الللهرحمهنااباان))تذواصشفيافريقيابخريطهـةالمتعلقةتلكفهيمالتالثةالنقلةاما0الوقتنفس

اسمناخذتموتهلعدانئبملكاقولحنسخعفاأومفحكالكاردوة.ء.و...اً...الا .....صي!-منالهاقيبالرحيلوطرر-رهموممدما...حراللالصل

ا!،ولكنها..برفغطعنهرفعقدجسهميىنوكما،كورواوتوترهالموقفغليانعنبيايفصحكلماتأمامهيجدالم،غم!ك!فوفي

والانجلميزية،والالمانية،الفرنسية:واخونياناالانتكلماجمبماوولىنفرثماللحجوةجدارعلىالمعلقةافريقياخريرطةعوبساران?س

ثىهداكللقاءدفعئاوؤ!،ايضاالايطالليةايريئاتعرفبيئماولانرك..)72("الانؤظمعةافريقيافياللحرارةاناظن"وقالالليها

الرونجبنيى"الوظائ!يتعدلمهذاكلدغممصيرهمواكن)78("فادحابضس؟لآاشنهانها"..الرائعةالنقلةهذهعلىيعلقنحوهـكيمغسميم

-!مالصغيحةعلأ!التتمة-برالانت!الحادااحساساالقارىءيحساذ،القلعلىمطرفةبهات!وي

منذبالحياةينبضكانوما،مختكص!مجالفياخرالىموفمن

،2!بم!ا)فنفىانيحياأ!هتانسلافسكيكيو.نص+كتهانتمين)76(!)75(!مورالاننشعرونعن،احإبعيدا00بعيداالاناصبجللحظة

.اكإوتمبكتلهـىا4؟ص،31(صيئض!رزأم!افقبضيقالوضوعكلواضحااحمساساوزحس،الغبباع

.593ص(تفتيهثهوف.ت.أ)فدأد!إلوفهد!د(!-!)77(،فهوا!لاتمنالللونهذاجم!اساذوتيكوف..ببمن!4وما

علليالمدكهـن!و!ترجيمة(الينلاتالشؤجمقاتأوطاتسيكوانطو/ن781(فتواحدةبضربةالقارىءنفسفييخلتىا!ؤ!ا-قامعجرةؤوةيملك

.8،ص"اولاكطالمرحلىوأغ"اع!!ر/أتحولمنالانسانيهالحياةفيوبما،بالتغييحهـقيقيااحساسامباتترة

هـلمنواضحةصورةتشيكوفيعطيناالكلماتفبهذه..)74!"كامل

اررمتروف..مسرحت".شخصياتخيرتنتظراك!لأالحديبةالاختئاقحياة

وسونجبا."سكيوقوفي

كلار؟هـجفندقي**
قاتالشقب)التالثة4رائصكتابةمنتنتكوفانتهى.!ااعامفي

4اسلوبانضاجمنفيهاتمكنوقد..(ول+ل!ص!3زرهـ"3كا+6اللثلاث

محنالبحثفيالسعارقةلمحاولاتهم!همواكبة،واضحةلي!مورةارضكنببكي

بالقاهرةسليمانشارعاث!ةسيناررحيةهذهفيبمهارةزاوجاذ،جديددرامياساوب

اهـأساويم!الوجهاستخلاصمنالايتمكنلمالمتلقيولكن،والماهاة

روجالفك،!ةالىيفطنوالمانفسهمالممثلينوكأى،فقطالمسرحيةللهذه

معندللةواسعارممتازموقعهـقوؤرغئا"ش،لخلأوركي!ول..المسرحيةفيالساريةاللخفيفة

المبائرخر:بأرهصثا8؟حم!،اخ!رى1تو!رحيحاالبهـصطدأو)173و)؟7(و)71(

إلترتيهب.على017حى،61،

الببتظهم*فيدارمطبوع!،واتتتلمهـيهـكولطجرركميئب!تعرالم!ؤت)،7(

.؟ا؟س،بييةل!حوا
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الشهير..رحمانينولىكونشرتومقاطعبينمرارايسقطالذيالوسيقي!يع!ع!ه!ع!ه!

العيشبرعدالواعدةاًلمدينةحدودمنلثورورخب!هـبكثيررامزذطال!لىأ!!!ير!!ر!عرح41الوا!ص
وعريضوواسعحرهومأكلالىترمز"فموسكو..وو.

واخوهمالثلاثاللشقيقاتتتطلعلهذا،والعاداتوا!فقارالى!جمأةفي5-5!الص!حمةعىالمنشورتغنمة

التيالغبيةالضيقةالحياةمنهربا..ءوسكوالىالان!قالفيان!دريهع!!ص9!مى!!م!

فبسيمن..الروسيالريفبلادمنصغرةبلدةفيالجميعيحءإعا

الرمزيبوصفهاموسكووب!جهةمنالدريهواحوه!الثلاتاكأ-قييقاتالبالغشومن..الروسيالريفقرىمن"اق!كأقريةفيالصغيرةلمةالمم

شيءعلىيطلعناكىالمؤللفيهـتءد"هات!ماثلعلاقةاحرىجهة"ت!سأولادفيطفيشرالمعللمللتصويررهارمحمشيكوفمسربراتكلان

ثىيعشىءتشيكوفارعير..)84("ابطالهارواحفيريىورمم،ت؟-ث،،المديعيةاللحضارةمعالممنواحدهووالذيالاجنطع9اوو؟قع

هسذهشخصياتاغلباحلامبينواضحةمفارقةعلاقةنفسهالوقتمواض!اتعمرهفيالروسيالريفلحالةكانتوقدخ،ء-ة..الريففي

و!-ذا،ا!"اني!ده-قتمحهاجلمن.نهمنيتصروبيق،وامانه!جم!المسرحية..ل!حبباةا!حشريالمستوىدونءكيمشوىاهلهتجعلخاءصةاجضهـعاءية

وج!كأمبى؟لمإهايعطيائذيوووالسخ"صيةسإوكفياضحالوائتمناقض!يمالاربعمسرحياتهادارائروسيلواقع1اء!دو.ت"كمؤ!منومواقي

التقابلمنحيةسالم!هدهفيالمفصحكاللهزليالعنصرينبعاذ"الفكهيالض-باللدرجة،وثقافتهمابطالهقىموهبا-هـيقدر!حيث،ا(ريف

ا!حاديث!دهغزارةافيوصوصب،اللثالمينوجبقارحلمجواةبينلمئمارقيكأءحرؤ)!الح،جةءنزائداشيئاكانتعلموهماانابطالهفبهايحس

تحقمق،إ،اجلمنللكفاحمجهوداييواكبهااندونالم!ص!ظبلعناللحالمة،فحسب"ؤرؤاابلىانه،البلدة5هذفيلهضسورةلاترفللغاتثلاث

صسةف!ياوبلوموفهثملبمنعخصمباتثديداايرحاءاليخاتوصي،فلاسادسةاصبعللانسارتمتكأر،"ضهقائدة!تريب!دهوبل

جو!صولقصةفيوهاينلوف،جونشاروف"اليفمنوموهـ(او؟)الا!ى-ا!!!ذا"ئوانطلاؤ!..197("اليدهنحة،جممااكنرنعرفاتا

ارر-ارةدغبتهاءنالمت!!دةلجااوفأصإديت...8()ع"(روءتةن!وسى)..شيءكل..ثكبءكل!-مبت.إ.الهييا"ثبءكلافيهمنس-ي

سلبيقىمعبحال"تعادللاكاهلهاعنالراكدةالحياةهذهمللن!ضفيانشىاصبحت..سقفكلمةحتىاوبا!يطاليةشصباككلمةاذكرشت

ار!ؤ"!وووا،،ةالحبه!هاسارمنار*ءلمهدطاجلىمنالواقعيموؤةهااهـ-دازدهبولن،يعودو)ـنيمروال!هر،اسصىيرومكل،شيءكل

تشعيكوفا!غير،ورر!حاوجهابهالمسرحيةاءطاءفيتنتبكوؤءرغبرواهوارولمرو!!ر:!ولم..).8("اذهبرناننيا!نانبين...مولسكوالى

"نث-امالتناقض!فىاصدة!نذ!ك،اضاصجةا!ذهفيت!امما!لج"ؤفصد،ليولفكميناوبرمينتوفمنةالمصشرالاببباتببعضاللرنمسوى

للس!اويةوتقديرنا،عجزهاعلىعطفناا؟ظرتبلىشخصيهعلىشويرضئا.الكئيببالفاعتشميكوفيدعوهمات!اماحيات!معلىخيم

ا!هـيرالةصلوستائربلى"ههانتساعلالىنلبثمارهذا،موقفهاى!-المسرح!ة!ذهؤىلمي!لالتحبها!بداارتياجزئيةاواللنقطة"

!ااورلمتطعئافقطان!-الو..عرف!ناانثااو"وىتههابل..تن!هـل،،!ا!3كالأ!!8؟!ولا!"8ولههالذاتيةالمسرحةلصملميهاكلصخ!عياتمماوسة

هـنتطوقهاالتيافيءرجحافلبفظاعةمعهاوث!عر..)86((إ!ف!ص.

هـانت،!--،استخارةالمثعخصياتم!،ولة،اليوتفي*:يراو..811(
"ولكنو-،ناظرةاءسحاناردللم"صرخاتهانسمعحمنم،حان!..في

......0.1-..كلى..)؟8(!هالنفسريشاء-تحليلمن.ةمدمهكلاخلالمنمباسرتكل

ولرهاباماولدرووول.لاوالسجه.!هـارفمالمنصبطفيعيونيلحالاتنمطيقىتلخيصات،وايريناوماشااوللجا،اللثلاتفااتنمد"قات

ماكهـامولمعكو.لك!سبالكميالةالللحظهوودهفى..)87!"موسكوالى.....م......

.-م-كوعرضاعمادها4بمسرصمه،نواحدهكل"!ومل!ا،معبمنهاج!!ايى"

صاافننقارردال!"لم!حلطوقتمىع!مىدة!جفموسك!دمحعمشف!قددلمرل!بشكلاكمرئيا-ح!؟"أالذياصوهم،اندرب"اما،خلابشعرياطارميداًخاهايردورما

هـفياكلعلىءل!،ةثم..مهابر،!وص!لممتطالماا!كبالغ!ةال!اؤهةالواهـدالذكياكصابواحاللتطمو"4كلعلىوؤضتزوجء"تفاهة

اًلتبما)قريههدهفيبا)حاحبابها.ندفىالتىالكئيمةالعنو*مةت!..عشب!ير(سهالذيالمحليلهسالمجفيعة"ومجردلى1جامعيبأستاذ

اً.اًا.*.الىبدللكيننحولىاندريهان..ابنهءربةبخيبةامامهيدؤع،زوج*4

الصرحىلدوكلهاوالتي،زوجءلىل9الفصةرصقىتماماف،1تنتل!ء!راز-ةو!سأ)،الروور!الافسطنعلىالواؤكللمةاللضغوطلكلبء-!

اللسه،حألكلءلى،والعشرينالثامنةاصدلماني"ائخعلعفى

..0011"تربيا-وفعلىانت!رتكماتماماوال!تفتجا!نطلاققوىكلمحلىالهزيمة

طسولبالبيتبالىنبوورمصيوكان،متزوجةكنتانيللو،موجود.وفانيا

.)88("زوجي!حصجمتاذن..)صهـت(اناولهاصا!ناحم!هكنت،لبوما

ارزي)بمودمكوا!حرىهبمتحلم،اللوسطىقىالشقيق،يركماوايرادص-احساد!منتعازك!الثلاثارضق!بقاتكبرى..اولج،ان

وللكنها..)98("ب!اءسواء:ونةكالمساتي،ليلةكلبموى!كواصلممالمدر!صةالىرلذطبلاضطراري.صداعدازهااحس"ا!جتهايبالطلم

كشنيت!ا-جبمالاشخصا*برخزوجاقاما..طريقينعنبماتعلى"قفواصط.تراودؤ-يغريبةافكار،المساءصةىبهاواوةدر.ب!،يومكل

راواما.."وسكوفيولكن،فيعذاب،"ماهةفضميثى،ماشاا)!غرىك!اة-االاربعاسواتاخلالوفي،بالفعلع!ورااصبحتانيلوكما

القرية،!تهفيموجودفىدامت!4ر؟قع،ا!طريرقهذاعنبعبداتجنحمنييضزؤانوشهابيعافتيانيرومبر*ديو،1اصت..هناعثتها

تعسانيالتيالصنوسةبراثنبين،بكملهااللكئيبةالمروسيماووذهفيان..و"شترواحدةرغبةعديتقوىيرومكلوفي..نقطةالرنقطة

سلالف-منعأسا!،،تمصحالتك!،اولجاا)كبرىل!صقيقة!اويلاؤهامناحسالطرزرزايدهكذا..)83("استطيعولورألرعرووور!كوالىارحل

ا"،دثقتزوجمبا..وء،!وفةكنت!قهقةلك!نصحاني"االناعةءرخا.نها،بكنرقدراتهابر--4تسمجمماافلىوضعفيبانهايومبعديومااولجا

هـحيحار"روهـير.لملط4وؤفدرفي-تركلءائت(خفوتفيت!بكييئ،اير)يتحقيقىنهـ-العالمعلىالخلاؤكأقواطاذ!*،حوالحقصظيوجودهاوان

بدافعتروبرون!الناس.ونظبفشويفوللكنهوهيمارر!اًنهانؤب-4ت!ستطيما!ذيالحقيقيعالمهاالى.0موسكوالىبسفرها-الا

ع!ىوازلم.طلكل!الىعتقادي9هذا،يواجيهماداءواكن،الحب،عم،!دقي!-المراًتعثراتالمسرحيةهذهفيموسهووتتكرر..تورق

؟سأ!زوجه،مسصاليقيظدممنيركنمهـها،ح!دوناتزوج!ناورتعداد
فيجا.اللتوعلى115ص،!4ص،الحثلاثالشسقهيقات1018وأ!7(

.9ص،للهمحىهـص"2رءحثتىءقديمهمن،الرأعمبعل!باللهدكتو!0211،18ص(الهيوأتالىابسسقمنالمحرحية)وليحامزرا!ا!صوند1811

.693ص(تححهسيكهوور.ا.بأفقلاديم!هـبرور:لمه!)185وعص*مهج!ف!تأالشصريةوالسرجكةالبلاغة)عنضا(لهرلجع)؟8(

،51!7،،155ص،الئلاثالههقيقات)!8(و1881؟لم)87و1861.(مهخ!ت!هارةمقصطلات)

هـالنترتيبعلى،لأص،31،.3ص92ص،الهثلاثالمخقيقيات831(
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كانت،المرأةهذهواهرءتهنورءاطقتماشد،!ميئاغداقداندريهتستج!بانايريناتلبثوما)09("عجوزاكانلوحتى..مهذبادام

اصبحقداخيرابانهيفخرجعلواوور،استاذايصبحانامنيتهاختسييا"..الحزيناليائمىىبخنبمصيره،حتىاوللجالكلمات3

البلدة..رئيسوبرولوبوبوفعضوهو..اللحيمجلسفيعضوا،موسكوالىاذهبحىبزواجهسأرضى..سأتزوجه..العزرزة

)66("شيئاء!ىلاوحدهوهو،وتضحكالموضوعهذافيتتحدثكلهاوجهعلىموسكومنحرهوماهناكليس،نذهباناليكاتوسل

تبريرسوىامامهيعدفلم..تماماطموحهالجرادةهذءقتلتفقدينسجانيلنثماالدءوبالفشلعنكبوتوللكن..)119("الارض

لييبدو"حققهاالتياللصغوةبالانتصاراتوالزهو،القائموضعه،الجزئيالتوفيقبذلكعليهافيضن،ايضاايريناخطىحوذخيمطه

اشتغ!للاوانني،الجامعةفياستاذال!ستلاننيغاضباتانكن..غرلاالمللحركهاتافهةاسباباجلمنمبارزةفيالبارونفيموت

ايضاوانا،المحليالاقتصاديالمجلسفياشتغلولكنني.بالبحثفرصةالثلاثالشقيقاتمنلواحدةسيتيحكانالذيالبارونيموت

القيمةالناحيتينفيللعمليانواعتبر،الناحيةمجلسفيعضوالئهايةحتىمفقودافردوساموسكولتظل..موسكوالىالذ!!

مجلسيفيعضوانا،العلمخدمةتضفيهمااللذيننفسيهماوالسمواسسواراجتيازفيواحدةنجحتفلو..الضريرميلتونكفردوس

فهذا...."79(العضويةبهذءفخوراننيتعلمنانواحبالناحيةالرمزموسكوللفقدت،الوسكوفيالفردوسهذاالىوالوصولالواقع

ابتذالهاوابنمعطموحهناتاشاامتصتانبعهطافتهفيمااقصى.الايحائيةدلالاتهامنالكثر

تنزبينمابلادةفيابنتهعربةيدف!عشبحينموذجالىفتحول،اماله.....!

كنتقد؟نعبواينلماضيحثماذا"المريعةامالهعلىالما4اعماؤفيوجعلىالحصولاستطاعتالتيالصغرىاللشاليعه..ماسااما

7اصئعهااوتأتينيالافكاراحسكنت..وماهراوورمدا!ابايومذاتذىءعنتصوراتهاكلانهارتفقد،شقاءشقيقتيهاعنتقللافا!ها

...لماذا،طلاململيئنلييدوانواور!لا!افروىناناعادي،مدرسمناكهربولاانهوا؟تشفت،وفلسفتهوحكمتهزوجها

....:....كا..علىوحصولهعنه!ؤسائهرضىفياهتماماتهكلتئحصر..وتافهبل

.)89("؟الاهتمامعلىلبثتلعودولاولسيبالنوردينا........

علىالمهـرحيةهذهفيتثيكوفرنرهذاكلالىلالاضاقةلحبولا4وللف،!راالقلبطبكولجينانص!جح..اسشنائيةترمببة

..بوشيئبابياتالمسرحيةطوالالمترنمةماشاخياليرضي

ألسبئلاضاولوعاحيدمرهـىملابعمللعملامىنماطاهمالتحاضومياعافهشدئدابمقض!هقاخضراءبلوطشجرةالبحرفرب

..والامهاالراهنةالحياةمنغصاتكلمنخطليةحياةوالى..الاكلالوهاجالن!بمنحلقةيحوالليها

.........)29(الوهاجالذهبمنحلقة

دونلثمحصماشخمعيايممرحيهحيةعلىشاشحصيهكامنيكادالعملولاهايقبصرلكنهرغمطموحهالهايحققولاحالبايخيالهاكولجينيرضيلا

يدي،فيوقعقدجميعاابيرشياءمببسرفجأةاحسمممت":ايرويناء!اياهاوحبهبهاولهه

..رومانوفيتشايفانعزيزبمو..بتيشونانور!!فا!ر؟!والياننبملييبدوولكن،سنواتسبعمنذتزوجتكلقد:كوللجين

..بكراضانا0.حقاعجيبةامرأةانت..فقطبالامستزوجتك
خنىيحهدان..يعملانالمرءعلى..ليتكشفقدشيءكلان

بةإ!راض..راض..راض

حيلاله،معنىهوهذالان،مقدارهكانمهـما،الجبينعرقمنهبيل)3!(.ضجرة..ضجرة..ضجرةوانا:ماشا

لماذااللكلفيهيعرفيومسيأتي")99("وحماسهاوسعاد!4وهدؤهامو!فياءاثلهاافيفيرشينحبفيتقعانماشاتلبثمالهذا

.علينانعيشانفعليناالاناما..(هذا.العذابلكلثفمل.ولايلعملتوددءبالانتحارتافهةزوجةويلاتمنيعانيالاخرف!،كبيرةثرجةالى

........(صمت)..الصمتاستطيعلا..تتعنبروحيان"لحظةكل

لوللحعتلآمافينحةمجرلةعلي!ابط!ولحممعاالزحفوهوعئثناالمناس!ليوزيننإلماخلسلالم،لحظةمنذرأيتماءللقد،الرجلذلكاحب..احب..احب

.....لهيا..يحبنيوهو0.فرشينيئاحبباختبمار..صريحةاقولها
الكسلامامهامتطردعليناته!ماوسرعان،وتعترتامامنا

.........لجمع؟..كذلكالليس..يليقلاكلهالاموان..اجل..لمحظيعامرمن

يمعيبلسعملمجممععاكلهثللأبنبموغثم!!للعملخمئسلاالا،.وكرفيههلمئأعملفيالمجانفىكأولئك..اصمتاناستطيعوالان..لكمااعترفتلقد

.01(ةا"ا!اسهذاولكن..)،9("الصمت..الصمتسألتزم..جوجولقصة

.........:..*.عمقيظهرحتىالتعيسةحياتهاسماءفييلوجبريقعنيزيدلاالحب

هدفبمبملىمحث!مرااىحقلسينطكنسص!ئ!اردلحبادةوعحع!ةالارضلمحرحفعفهفتعودثانيقهيخبوثملحظةيلمعبريق...وتفاهةتعاسنهتمنبهاما

...ص.!..كانتمماوفلاماتعاسةاكثربعدهحياتها

من)2.الا)"للعملنتهياانوجب،علىمبعدةولوالانمنالحياةهذه

سوىاحدنصيبمنالسعادةتكونولن..نعمل..نعملانواجبنايصبححتىاللعدةيعهالذي..اندريهاثقيقذلكبعديبقىثم

احفادفليسعد..انااسعدلماذا..(صمت)البعيديناحفادنابهمتفخرالذلنالعلماءكبارمنوواحدا..الجامعةفياشناذا

.)301("احفهـادياني"القريةفيوضعهمنالبدايةفيمتذمراكانكما..الروسيا

يفقدمنوكل..العملهوالحياةفيمااهمان":كوليجينانااجل..برلوبوبوفيرأسهالذيالمجلس..المحلبمالمجلسسكرير

.)401("نفسهيفقدعملهانا..بالمجلسعضوااصبحاناملياببهيبلغماومنتهى،تررالسكز

طولالمسرحيةعلىتشيكولىنثرهاافىالمتعددةالاحأديثهذءمنيصبحبانليلةكلفييحلمالنعكيانا..المحليبالمجلسعضوااصبح

مضيئةانسانيةجباةفيالاملفيهااللعملفيالرغبةتبانقوالتي)ء9(.."!كلها!وسيابهت!ركبراوعالما،موسكوجامعةفياستاذا

اللفصلفيثرشينينحقاهاالتي4ركزةاالقصةتلكقيمةظهرومشرقةغثزوجالىحولتهالتيناتاشاتلكالجرادةمنتزوجانبعدولكنه

عليهحكمسجينفرنسيوزيرمذكراتفيقرأت"المسرحيةمنالثانيان"تقولا-سيناالىاستمع..واضحةبصورةهليهوقضت،مخدوع

بهمايتحثاللذينللجذلوياللفرحةيا..بناماقناةفضيحةبسبب
على123ص،117،ا16ًص،اليثلاثالهـثخقبب!فانهإ)19(،)09(

،11مىه،67ص،لهثلاثااللش!قديقكلا1(.!.99و89و79و6!و)59ا.لترئهيبا

.(153،15ص،33ص،142ص،121،122ص.وللود!يلادوسيلانبوشسكينقصميداةمين)2!(

،؟3ص،اللثهـلاث0ال!ثسقهيق(51.وا؟.و31.و2.1و!1،.)علسا18ًص،اا؟،113ص،اللثهـلاثالثهقيمقلث)49(و6(الأ

.-82م!،53ص،*صى،05ص،035التوكهـيبا
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باسمهااكبرلدلىجةميداىوكان.0،(التطوإلمنشيءاحيانافيهاوزبراوهويكنولم،السجننافذةقضبانخلاليراهاكانطيورءن

"فيف!ينفبمالروسيغاللغغفيخافتةشصرتةموسميلىعلىيحضوياللذيسفبقالىعادفقد،سرفحهاذللظوفدالانفما،قطافههوي-لمحط

34،زر!كلقيرواثطرفيبسظنهواسمها(نمرارااكدفغدولهذاسماد"مالكسيحدثموسهوفيفلسقئىتثنبينحينمف..لللطيوراهماله

..اًلكرزحالديقة"لانلكذ..آث!8+مم!ث!**ح!الكرزحديقة.وليس..)5.ا!"امهـانينافيالالهاوجودلاالسعادةان..لللوزيرحدث

بستاناما..الماديوالك!سبالربحوجهبهامقهلمودتجاربةحديقةىنتالسعادةانوهو،ورائعابسيطاثيئانس!ءلمصالقمةهذهمن

التجاديبتغيهالذكيهذامنبشيءذويهعلىيعودلاؤ:!عتان..ا)كلرازالنابتةال!عاثة...المسرحيةهذهشخصياتاغلبمن.خطواتؤيد

في..ضلوعهجنباتوفيأ"طوا1فييعخفبمانه..ا!سبوجو.فيموسكو.الموصدةالحلم!الع!ورةتحقهقفبمالاملورونالعملمن

الثسمر..ىزهانتجارت!!ا!تبمالناععةاءا!ضازاهرهبياضواصررةتسشطعولم،بامانيهااكتفتالمسرحيةشرصباتاغلبولكن

نهسسابسشانأنه..الغاربغالار!توؤراطيقعنينضجالذيافمطبنن-انطلاقالناطتثقاأانولا،اطتاقضهذفوثاق.لثشاًنمنها

الذيقالجمالعبادعيوناجلمن..نفسهالجمالاجلمنوترعرعا!ستحالةمنتنبعالمسرحيةهذهفيالزائدةموسكوؤقيمة...ء!،

هووماحسنهوماكلفيالفناءواضناهاا!قففوور!ماظ!فالتيالطيورلجمالالسجينالوزيركرؤيةتماما..الليهاالوصول

لالفى..النمستانهذامت!افلافمنللقلوباوجعوليس..جميليلاشبمقدموسكوالىالوصولولكن.بحريتهاالتفنععلب4يسنحيل

تريدالحياةاقتصادياتلاناتلافهمنلابد..بدمنهشمى،بدالافراجبمدالطيورجمالي!لاحظال!مجينيعدلمكما،تماماقيمتها

الفكربموالبناءاح!امرغمينسىلادشيكوف)7.1(((و!ميهذلكالنفساعماىفيفقطيكمنال!مالانتشيكوف؟كدوبر،ذا..عنه

اللغفونتغزوالذىاللجمالاجلمنالشاعريةاغني!ا.نهتلك4وررحبمتفيعليه،فردوسالىواقعهيعيلانا!نسمانباستطاعةوان،الانسانجة

مسندائمةنغمةثمة"بهيعبأواانرونالجميعبهيمرواللذىوجهه.شكدونالواقعهذاو!عملهيخيرو!وفي!مقانفظ!

وهو،المسرحيهتطاعيففي.نترددالمبددالمنمامنعلىاثتشيكوفيالحؤه**

هسذاانبيد..وداعمرثيةوكأنهالشاءريالكرزبستانعلىحزن)الشقي!لاتالثلاث(فيي!تملموا"ساةالم!اةبينالتزاوجكاناذا

كلهاوالمسرحية،بوشبهبئاشعاروك!اللشائعكالحزن،مشرقيحزنالدرامياللحدثوجهيعلىائ!صولللهشا!دتت!يحالتىبألصورة

خس!منفيهامابكلنرمضيلل!اةاللزا!رالوداعمنبجوفحمونةالثلاثالشقيقاتمنا"ساوكيالوجهالمشاهدالتقطؤقد،ببمعاطة

يتمولا00)801("جديدفتبمهومالكلالجذلانوبالترحيب،ولئرفطن.فيهاالساريةادماضرةالفكا!ةتياراتالىاطلاقايفطنواـم!

ساهـفقد..حالبايالمسرحيةبناءحمسابعلىهذابالجمالانغنيه(،!++!كا!350ء-*ولاللرز)بتلمنفيوالملهاةافىساةبببنالتؤاوج

ولسم،متوأز""نخطانفيالمسرحيةهذهفيوالفنيالفكرجمااللبناءانان)بستاناعتقادهوفي،الحدث،ج!اقىضجاعطاءفيتمامانجحقد

رافقتهماكما،الاحوالمنحالبايمرا!خرحسابعلىاحدهمايتضخموقى!،معتوىوا!مقهانضوجاتشي!لوفمسرحياتاكثرمنالكرئ

ولهذا..الاشعاءكلعلىبرؤقالحانيةالجماليةنشميكو!عيندائماالفنمسرحفملهائم3.91عامتلكالراًبعةرائعتهتشيكوفكتب

واكثرهـاعمفاتفهليقوطمسرحياتاش!منالمسرحيةيذهجاءتفنتب4ماائأرووأ"المسرحيغهذموفي..،091عازبموسقو

وموضوعها..ببنائهاالدقيغةالمسرحيغتمنالمسرحيغلهذه"..احكاماالرفييوتتخليالبايزواثشعرالملهاامنأمريءمزتين.نشيكوطعنقربة

عودهثتذستقادلاالتضاثفشغبالزهرفاشبهويمتهادئتهافيوسناللعنصرالشثعنإيانفير،المسراأيغمواؤطينميعالمنهفيوالمرمنالشبحن

حياةولا،اديجهاالرياحادداًجوين!ب،الموتثمللذبولتتعرضحون!الاشكاللاكثرمبتكربانهتشميكوفويتميز،دلألةذللكمنأقلليس

..؟تممقامعهالممثلوحغرالمخرجحفراذاألا..ارهالادوولاللروايةالتيالمهزلةاوالشاعريةالملهاةشكلوهو،اصالةالجديدةاللدرامية

الشريةال!خفيةالروحكئوزالىللوصولتكفيالضبربالدرجةالحفرفيعئدماعميقةفكرةعنماركسكارلعبروقد.اجتماعيةلمحات.ئضمن

.)901،،،الرئيسيمالمسرحيةعصباغوادهافييختفيموالل!يمنالباليةالقيقةالاشعكاللتود!طريقةبانهالضحكوصف

تكمنالمسرحيةهذهفيالبسعيطةالهزي!ا!-راثوا!هات!كالمفالجمالثه)علمكتمابهفيايضاهيجلقوانسبقوقد)6.1("الجاة

ابتماعيقفوبتميئدثلتياقتدهويفترثتفيالاتزدهرلاالفوميدياان

في!ىسع!الرولاس!ىضيهابالوكفلفالمحعلرلفضاسياياالعميالهحيةوتلخئعقتتنميكوهدفدولرالصلليةالغلالةجاءتلهدا،جديدةاخرىقوىبميلادوتعدقديرمة

..طرقاتهساتغطيالتيالبحضاءالثلجوندف،السامقةواشجارهاتشيكوفمنمواكنة،المسرحيةهذهفيالاحداثغلفتالتياللشاعرة

تاريحيشاعئهايصدرالتيالفننرةاعماقعنالتإيرفيلاتجاهه

.،22ص،اللمسابق/المرجع،سطنسلافهيسكيكونسيللنتمين1()7.الثسورجمودورهاعلىتقعانبذلكالمسرحيةوا-"طاعت.وحضاريا

.01،كى،.اللس!ابقالمرجع،الر!ون!فلمودكر)8.1(ر/ان"اتفسخةا!بخنماعيماالمواضعاتكلمنالسخريةفيالحقيقي

..23،1ف2،صالعلبدأالمربم،شدا/ةدلهورسمتركر!اتين)()!.لفكهذاكانوان.زديدةاعئتئاجتموعيةمواشعاتميلادالىتشر

التبمثلشعريقالوفقعيذمنثطايفيبند،الاطلالأعلىبميفانيقيقيتم

!حححيححيء!ىحممييمملمحربءو!،الم!لفةقطورهساحلعنرالنشيكوفيالاسثوبلهاتميز

!م!هكاناذ..كلاسعياادس!طيامفهوماللمهزلةتشيكوفمفهوم

اليعسرينفسي4تصويراكلهاةبانالادسطيالمفهوممننابعامسرحيتهلشخصإت

..نقائصهمجممعالتصويرهذايظهرالاعلى..الناليانواعلاسوأ

((لادابىدار"وكتب((الاداب))تطلباقدمالفهمهذامنانطلاقا..شخصياتهممنالفكهالجانبيتناولبل

كشفهخلاليحاولىولم..،سميهاانآثركما،مهزلتهتشيكوف!

من4هذهالشخصياتيجردانوزيفتهرؤمنشخصياتهاعما!فيعما.النقب

والتوزللعلوكالاتا،عرهـةا!ضىؤ4.حالىبلا؟انسمانيتهامن

-.4وان0.تلكبمسرحشهمادرجةالىسعيداتشيكوفكانوقد

هـ،طوياففترةايباقتيتهااننمثفيهاماثسوأ"انيرددغىءماغان

المتنبيلثارعأيبىانلهدامنولامفر..واحدةدفعةليسجداوطويلةفترة

.014ص،فتهت!يؤ.ب.1)فميعلديبريلهيرفهلاد(01)6
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..)ضماحغ!..إ!ليملكااًركرزبست،ناء:2والان.وربءكلانيالوإقع!اثدم!يمةرمز،ذاكالش،وجيجملم؟"رء!-البسض،ن-وهو

.."!ليملكايصبحائكرزبسننان..هذا،"-وري..باقحيائله؟ن!قىالطبففوقيابناءالقيصرياء-كما3،نؤقد..ايضاياميصرا

كله!تاانؤوليإ!معيلليسرأحمطانكي4ؤو..تملا!ء!ولي..اله"عتانصاحبةرانورمكيدامماالليها!هيالتيالاقطاعية

إ..كلاميمنتضحكيلا..(بقدمهالارضيفوب)..الا!لامزرنح!مالاوببنءكآباوانبلى،قيلمهمناباهوانجدكانانيأياأذكري))

كص!ااواجلى..إ!هذالليرياقبريهيامني!محثاقوبر!يأريكان2!!ءب4ختوير"نؤولوص،ي!ئكونكازوا..الرقهبئاءهءإب"ئكادو!صما

يرموليا..بالهـياط!لممربكاناللذكياللجاهلأبر،و!بباأتظرأيبكلثان!..ا):!ظنفينتم!وةكلمنضليكظلىاقمممانيةارراحاترينالا

الضيعةهذهيشزي..محاريرننينبرلهدميهائثءضاءايامؤطعكلالماأ)ذي؟.ت!لمبشري!ةأءصوا،،تسمعينالا..؟!فيهررمويعقةوتلورقةكلمن

اشتربلتئقد..!الادضوجهعلىمكانجمائهاديي!دئ،1لاائتي.ودانت.)011("ليروعنيب!ضا!كمان..خ!فلسءانه..آه..

لاكانلقد..الارقاءالعبيدمنؤيهاوجدياببمكانا!كيالأرض!فىابئووولضي!رالىوصطتؤ!ا**وةأتلكفيالاؤطاعت،قضات

البرجوازيهكدا)117(.."المبيتظبخالىنجلللدخولشى1.8،يس!حالاجنهـضاعيافيص،نطإتداخلولدتوؤ!خماءمة...نماماالنظام

تؤرقهماضيهواشباحبنمسهلميخقانيرمستطيعرلازمرهقمةفيازركأا!-اللوبفيما"،ضمان.ؤصتطيعلاجديدةطبقاتالروسي

كافةعلىانتصارهمؤكدا"رنفعبصوتؤيسصرخالنهايةحتىوتحا-د،ف!دمرفلاا!رقيكاؤتبعيدغيرأمد"نذ"افصانميةولاوحشيةمن

ووصذاكاهلهعنينفضلوباخيئأنغر..بثاوالكن..الأنت:احهذهان..ار-دوتاهـحابهـظهـربدأأيومةوهااما..والفلاصين2!الانترا

انتصاراتهز!وعلإ"لاضاعلهالمع!نسلملوانذيالمهنجاويرقيكبماا.لأحىصأرر!هـفىهفيلفيلاتبامحاطةاصمبحتمنهاأ!يمةحت!..المدنسازر

...كلهاالروسياعلى..البستانعلىب!هـصتهـو(4و!كد..شهاالفيلاتاصحابعدديتضاعفل!وفررصغةفيثسخلالوفي..الايام

.و!ف.بالفيلاتالمطقةهذهتملأل!مو!))تمامارج،،1.لصيرفيرفي؟كأا!صيدةاللطبقاتهدهفانولهذا)111("ا!ححاةفيشيءكلشأن

اعزف-!..الحياة.نلكغراخرى!اةاحفارناوأحفاداحغادزايررىالعصاميكفاحهخلالمناليها،يخض!ميانيديرالديلوباخينفيممثلة

فيرانفيسكيمدام.نغوصبي!ا..ا،وررم!قى.!ءؤف)اأولىهـء!ىاير-هاالتج!ي-هـملاتاذىا!ئيبا)واقعهذاوجهتغيرانزر!الدءوب

لاانك..أ؟اليتصغينلالماذأاهـ....(صارالي"اءو.نبكيكرلسعيم،لمارفىيالمنزل!ذا،تهدمانيجبالقديمةالا*ةيةهذهكل"وجهه

عزيزنجمالمكينةيا9لخلفالرا!عقكلىاعقارب"!ريانزرءظءصينغظ!لميهيجبانالكرزبسظنوكذلك..يزالانيجبلشبمءصاللحايعد

لقد..نعم..وانقضىذللككلمضىلقدآه..(ءمائحا)..ولاواعيا،!جذورهممنشتازالماالقديموللكن..)112("جذورهمن

.)118("الضميسةاتقيهاص،تئا./خيرتاعدرديإ!الهرربستا!اقتلع"اعماقهتينرالتجميالتناؤضاتبحقيقة

..البستانبمصيررانقيسك!مداممصيريئوصلدالبداقيومنهـ-ذاهـسؤرفيكاناذاانهدل!لمم..تقولما6!زةلاانكقلتان

واهـطابيؤ"4وعاثئ،المهـارههـدافيهضاهاولدتاذيترىالا"هدا")113(عنهتتكلمالذياللكرز-متانؤ،ووشأنفي!ةلهنتيءالاؤلميم

معنىلاحيانيبانواشعرالبيتهذااحباني..قبل؟منوجدياوو-ارةوترى..الظاصةنظرهاوجهة"قاالعالوترىطحةفكل...

اهـامعهقبيهعون!بيعهمنبدلاكانوان..الكرزبستانبغرلهاهـ!ا!فطنولهذا...اللخاصسةومص(لحهايتلاءماللذيبالمنظارايضا

))بر!تكيلىدهـالر!الىفي.ؤردفانهاوللهـ!اا()!ا"السماء!قمصالحهاتقنع،التليدبستانهاسوىؤءمةشيءلاي.نرىلارانفيسكي

"ا!الوداع..الوداع.0!ماد!ي..نتباجمط..نيب...العزيزوتتجاهل..فقطجزئي!ءبصورةالاتراهفلاللواقعنطرتهاالخاصة

تشيكوؤطيصورهفلاالبستانعأىلوباخينحهمولاما..).12(وراءودالرة،جهالضهافيسادرةووكذافتظل..الظريخبمتطورهتمامأ

السعادةانتراقاتالواقعوجهلحلىينتنرالذيئيالنهااللعملانهعاىدلائلووراءباريسشوارعفيوعيبلافىو!ائمطافمةعاطفيةمغامرات

فاهاضروريمةكانتان..وسطية7كلمرصثةانهاعلىوكن،حالرأيعر..الاقطاسنمنرانفيمسكي"داما"ثاللابصارالمبهرةحضار"ها

يرموليىايافيكراييان))..ارضا!سورهاثناياهافي"حملولكنه،تماماسليمبمنظارليس،الواقعيرو!منبضصطئحعابئة

..قريبعمامليونيراوستكون..ت!أنكرجلهـو..الكسيفيةمتيبالمضىرانفيسكيمداممنظارمنالرحليةاضاءجةامنقطراًابحد

لاحالةضروريا4يصادفماكليئنهماللذيالمفترسالحيوانكانواذافيارلماننبمقلتاذااعذريني"!خةالمتفسالاؤطاعيقىونزعاتهاباهواؤها

المرلمجطاكلىثءوف!يرى!كأا1(2)1"كألكضوريفانت،المادةاقولانيإ!اقعالومحنوالب!!والجئونالاستهىاربهذااصدا!،تي

وزانلا..ومأساوياضرورياحلا..لوباخ!ايديعلىالبستانلمأساةشيئاتفهمونلاانكمليويلوح..ستباعضيعتكمانصونيباعلىلكم

.فدمايسران"الانسانعلىانيرىؤ،ووهذلك..ا)وقتنفسفيتحتمنينسحباناهبسشانيلبثمالهـذا..)(11("افولمما

..الانبلوغهنسمتطيملاما..وكلالمجنتمعيةتطورهءراحللاستكمالالتيالطبقةاقدمتحتمنالارضافسحابالىرامزا..اقدامها

وان..نعملانعليناولكن..المنالقريبواضحامايروماسصكون..ليشريهلوباخين..الاقطاعقدام.نحتمن..رانفيسكيمدام.نمثلها

)122(.."الحقيقةينشدوناللذيناولئكقوةمنللدينامابكلنساروماضيه.ؤجللالليالقنانةاغلالرغموحدهكاؤحالذيالعصاميائفرد

لللحلالمسرحيةهذهفيبانتشيكوفصفقالقولىاللغويبؤهنو،ذاصعودهافيللبرجوازيةرمزاصدقثكونانبذلكفاسحق،بالعذاب

فءيمو!!وصفانالأغربومن..الروسيةللازمةالبرجوازييعلمغيوام..شيمئايفهـملاابلهفلاحاابيكان"19دءوبايكفاحي

بطا!اتوانيانروؤيموفشخصيتيشحنقدانهرنحم..اديكا&4لرباكلماالغليظة5بعصابقسوةيضربنيانهواريهكانماوكل..شيئا

ل!دمبعنيقينيةرهاصاتباكلما.نهـماوملا..خلملأقةمسقبلةزور!ةعئىدروسااتاقللم..مثلهالفهمبليدنشأتاننيانكرولا..س!كر

يف!!ومن"واؤءاعمقىمنظاراجملىمن5ايرواؤع..جديدواقعمنلاخجلوانني،اكنابةاحسنولا،للغايةرديءوخطي..الاطلاق

اللوباخ-!بما.ا)واقعمنءانيهوانسءدالةاثرواؤع..حوكأ"ح!قي!ة"اصمهذاتعاساتكلرغمواكئها(اً)5"كالخةفيبرالئاسامامنفسي

جدربىة.لكئيكيةصءبةالىلمسرحيةاهدهفي.نشبكوفئج!أوؤ!ددونالسامحاتاشضغلانياحمصستاذاانعي"كللردويعملاخد

كأ--بموؤطلابرازاتبعهالذيهجفالمة"شضءهيانهاعماقعنالنقب!كنتفؤبل!عل)116("وجدتلماذاوعرفتارزاحبالي،التعبالييطرقان

وسطريتهرانفيسكك!أومدامج،ي!فؤء4يع-تةىالذيلمارطت!فا!قىيجم!اسصاعانهداواصلالمةعملهومن..4كينوتيحققاناستطاع

اتالشخصاحاظاذ،الطراقةكلطريفمنهج،اواقعاعنوليكلده."و!كذا.اقناناوجدهوابيهشهـدهاللذي،نالبتييشتروانالاموال

،لتعك!مفخمةعريحة4هزلياخرىبشخمىبت،الملهاةفيالاساسية.الترتيبعلى16ص،6؟ءلىالكرزبشان(ل)11و)011(

الكرز،صهـفهحاتبلسمهتان(122وا؟او012و911و118ول17)،أ)صمفحماقىال!كرزبس!ميتان(116و115وا؟او113و112.)

ال!ترئهـيب.على66،67،56،84،93،41.الللتوكيبعلى73،لأ7،،3،ءا،14
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اثعربيةالمراجعسرطتشصيكوف!اجرىوؤد،الرئيسمصةصياتاللشخ4تلكفيالمضحكةاككهـاوولة

علىبعضهاالتشخورممياتانعكالمىيستخدمالذيا!زليااك،ج!كذا

حناترجمة،(اخرىومسرحياتالبحرطالر)،تتضمعيكوفانطون-8عدةتنوعاتفيلديهالمنهجهذاتطوراذ،متزايدةببراعةالاصرالبعض

.9591المصريةالنهضةمكتبةكص،ب،الالف،مرقصاحكامو)شدة...123()"تعقيدااث!مدهاالىالصورابسطمنمب"دئا

الدكأوروتقديمزصة،(ال!ثلاتالشقيقات)،زثءيكووطان!وى-9ممهكصةوقى،ةالمسرحميةفياثص!ءباتأ"جاءتالضكأءكب"لىاللح!ذه

العالمي،المسرحروائع،اللقوميوالادشادالثقاقةوزارة،اراعياعليشخءمب-،!انالمعروفة(لبديهبماتدمئ..الكلارر"يكيةالماهاةوطلشر

.6191القاهرةبيئعادةيظومالملهاةفيالصراعواق،للعذابزءخرضالأينبةيالهـ،ةا

طاه!محمدترجمة،(الكلزبستان)،تشيكوفانطون-.1!!صوة!اا!ااومروفومن..اووزقيهـة11الس-إ*!ةاوور.ازلىإ

.،-4891القاهرة،يةسا*النهـفةمكتقي،الجبلاويب-لاالمتفرحانفعالتثرالايصبعط4!ؤلةااناًلكلاسبكهلأالىتعريفاتمن

عيدالقادوالدكورترجمة("شجوف.ا.ب)،يرمهـيلوؤطفلاد!هير-11وف-ر)،12("الفاطفمشاعرنفسهفيتثوالاينثغيكما،مناسبة

.ع!ا9،اللقاهرة،الشرقملإوعات،كاملوفؤادالقظهـ-!عاليةدرجةطلىالناحيةهذههنا!رزد!ت،نشخص،تج،ءت

ترجمه(الليوتالىابسنمنالمسرحية)،وليامزهاجموند-ا؟الانساليالنموذحب!ذااعجابنافصجلانخايفولاواخراً...التوؤءق

،اقيلاهرة،16391،القوميوالارشادالثقافةاسكندر،وزارةفايزاًا!كضر..فيرسىاعجوزاالخادمذللكوهوالا..طيبةيصيلالذيسيطالب

دينيترجمة2ج(الفنفبمحياني)ستانسلا!ط!ف"،تنن-13نوعي،دومتخلفةلفلأرياتفهمولاوطييةبمساطةفيالمرددالانسانيالجوق

.9591،القاهرة،اتنرقطبوعات،صسه.غيرهعلىتقعا!قبلعليهالسلبيةنتائجهااللفلأريات.نقعهذهانمع

الكتبدار،فرحالفريذترجمة(ادبيةصور)،جوركيمكصيم-14**

.9591ا!اهرة،المصريةجميعايرهااكدالتي...الادبعتشيهوفمرصبياتهيهذء

91.ع8العوبية،دمشقاليقظةداًد،وتتنبعبهوؤءجورجميبينمراسلات-15الحبوعن..نصيربلاالمبددالضا؟عالجمالءئ5افكارمنكضيرا

مجلة،اللبخاريمحمدترجمة،تهتذصيكوفؤن،موروااندريه-16وعن..اسداالدائمطوافهخلالالسصعادةعلىيعثرلاالذياللفانشصل

.0691مايو،المجلةفيالرارحةالتعاسةومحن..وحيويةاشراقااكثرللحياةكضرورةلىالعم

والمجتمع،والانسانالحياةفيتشيكوففلمسفة،الملكعبدا!ور-17ؤ!الاملوعن..الحريةفيهماتتا!ذيإلاجشماعيالواقعتلأفف

.5891يولهو،فالمجلةتشيكوف!قالههذاكل...لسعادةواكثرانتراقااكثرممصم!قيل

،الجمالوعلموالفنالادبفيتتةصطىوففلسفة،الملكعبدانور-18منكيرةدر!ةعلىانسايخ!نماذحوخلال..ناررينوعمقبصعاطة

.5891لمبر،المجلة"قريبهاجلمقيكدحتعسفلاحمعانكتحسؤ،نيافمع..1!نةمموايمة

.91ع7المجله،مايومجلة،الشاعرتشيكوف،مكاويالغفارتد-91وليسالعالمبقاعمنبقعةايفيقلاح..اللاافمافياقىكبرالمونالف

اللعانسالمدرسةبعداباتتحسكنتاولجاومع..وحسبرولمصيافلاحما

لنايصورانتشيكوفاستطاع..وهكذا..وهكذا..مكانكلفي

لصروااصكؤهلأاتعتبروالتي..اللخاددةالفنيةروائعهخلال..عامةافماني!ةنماذج
التاديح.مرعلىللانسانتنرفشهادات..بحق

لوشجراليالافىكاءمع!حافضصبريالقاهرة
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