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وارأضيها.ارادماتحو-ساومقصراتهادنىالم--طرةأجلرونعرآءكاوكي.مسرحش!قعمتاتيالفركهرلأ،وويمالىحا-كيال!نبلا

جوركيفيهاكنبالتيالفنرة،الوجوهبصي؟كاسب!أالميالمره4هدهيالمسرحيةفدمتءتيوالالر!ه،لعثليم3جوو!يص!سيمهومال!نب

يصححوان،سخلاص!قيتهيقدمآنأحلانهامنوحاوق،مرحينهالمسرحيوحس!االضخ!هاله!بأهكانيااسعهمركة،9ءسيهسعمبم9ده!ر)،

لوافعا!ةكريةالرؤايئبوملة،تواز!ااخ!تلا!!اليوعنىوهـءتل!لرءا!هاانالىلحشاجالتيهيذات!المسرحيهلكن.المرهف

بعاالمسرحيههذهاسقاضاتبفضمنحفيتسهمالنيهي،مضطرببيشكو!مكسميموفينتتتياويمسيمسرحياتا!للاهاف!ك!ليس.ادعربي

.ومعاصداحيوياا!كسرحياتهيكونن،1لوشكبل،فوبيا!ماررز!ت،هـء-ليجوس-

مئاي،،ح،5أ،أ*9"،هوالروسيةسالمسرحيةاسمعنمماحظيهـتلانهاايضاوليس.العربيتدمارى؟وسبهالمجهوله

الىينسمبونالذينهما!بشرانهاولأحظسيمتللأوناويستاجرونمنكبعروبتفدررالعامهذاالاجليزيالمسرحخننمبهعلىمرةلاولقمعت

مةللاقطمنزلااوكوخااي،(3،ي!ء،5،أسالعهـكسوليسالاشياء،ن،الاهمهووهذا،ايضاونثن.اتسواععلىوالجمهورالنقأ!

فصللتمضيه(فيلا)او(4شايى)مصردينسمي!هكمااو،،الموسىالحدائةشديدةئرالماتثيرهاادتيىوالرونطرحهآالعي"لقضايا

وكماباكأصاراو.الخا،قةالمزدحمةالمونحرعنبعيطفي!الصيف.ال!مةالمسرحةه!هكمابةعلىلاملهعاماسيعينمروربرعموالمعامرة

بليرهنروكيتيبروكسجيرمياعدهااتءالافجلونيةالترجمةدغهموالوجوهالدوسةالمتاهدبرغم،المواكفبمصكياحسستلقدبل

كلمةوهي،"الداشا"انغير.(الصيفزوار)او!آ.صطالمجمن)العربيالمثقفدضايالنا!شالمسرحيةبان،الأجنبيوال!أنالفريربة

لضروريامنليس،الاخرىالاوروبيةاللفاتالتهـمندخنتلوسمةهؤلاءمنعريضثقاعبرينالهوةتننسعحيت،السبهات!ياليوم

العربيكلماتالاصطيافللقار!ييوحيكما-البحرساطىءعلىتهكونإن.اخرىجهةمنالطبغيةوجنوسه،جههمنمارئهءنممكلوبينالمثمعين

الريفكلب!يلكونالاحياناغلبديواكنها-والفيلاوالشاليهحيول!تهيسمتلتانيوشكغريبلداءمرلملسهاصبحوفدنعسهوبحد

.و!الغاباتالانهارحوا!وعلىتخويهانتليثمآالتيالسلطةاتوضههيبهويلقي،و!اعلإته

كسمخريففيتلك!اهـولمون!مرحيتهجوركي!وفد،الجديدوضعه!يويصبح.م!ياالحقيدي!ةتنامضاولبرغمبسهولة

!تفخوهمسرحيةعرصمناشهرتسعةمنافلبعداي،،091فيامتهلضهيرهواتضيقيألمثقف9انمماءانتناسىاونسيو!

التطوربمحيارولكن.بموسكوالهنمسرجخشبةعلى(الكرزجمستان)مقرب!اغريبا،زائلجاهاومولمحوتةلسلطهوليسال!ناريخيةحركتها

خصمن!ملإنجيلينطوتقدوىنهايبموالمرحيةاللأنالابخماعيجنورهوبينبيضهالجسورتقطعتوكد،والمعاناةالأحبا!مراراتيجتر

السيدةبستاناشجاراجتثفدلوباخينوكأن.النن!سعةالنسهورهنهمتعواستبدل،اغراابكلمنت!ميهانيمكنهاكناصالنيالطبقية

هموهااكووحولهذهالاصطيافبيوتمكانهوبنى)1(صانيفسكايا،بالقضيةالافىزاموحرارة،ايى!ن!شوةالعرضيةولذاذانهاالحياة

واًلعرفيينال!راءوحفنذابناءمنلوباخينواخلاةءلوباخينامثالالممر،مقتبلفيضم!ا!ل.آلتيالانظمةمنجزءااصبحوقد،وتوهم

مزايابعضويرثون،ارر!عوحركةا!رننموهـحيتكافرونالناجحينافكارتحقيقفيالسلطةصولجانيستخثمح!تىاساومةافبلانه

المغيب،صوبشمسهاانحثوتالتيالاقطاعيةالطبقةغنائموفتاح!فيالاولىالخطوةهيالمساومةانفاتهوقد،الاولىالشبابسنوات

النطبمنهمحرمواالتيوالجامعاتالمدارسالىابناءهمويرسلون.الضياعواالتخليطريق

ومخامحين،وعهنثسين؟ظباء-ممبحونالابناءهؤ،ءهموهة.اليهالهذاوالانسافيةالادب"القيمةعن!ملا،ابالابفه5كل

السالةكه؟دة-ويفمون،المديرنةعنال!فقسوممعويرحلونهتاتقديمالىت!فعنيالتيهى،والدلاالىبالرؤىالثريالعمل

الحاجةفيهايشتدفنرةمي،اًلعربيللقارىءالكبيرالمسرحيالعمل

،(الهـوزبستان)مسرحيةبطلاهماورانيفسكايالوباخين11(مناثيامراتفيهاوت!إك،وفضاياهبواقعهالعربيحسارهافالى

منشورات،(تشيخوفمسرح)كتابنافي"المسربلهذهتحليلناراجعوطمس،الطبقيةاصولهعنوفصله،حولهمنالخقاتقتمميةاجل

.017-146ص،91لأ3،بمد؟د،الاعلاموزارةالطريخية،صيرورتهافيالعربيةامتهضد!يرالىبمالانتماءالوعياه!
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لوبه!اخينوامسلوباخيناًسسحيثالويفيةالمن!صالى6اقدامىا

اشجارهاحإتثتالذيالقديمالكرزبستانعكانللاصطياطإبيوتا

علىانشئتالتيالبيوتهذهمنواحدوفي.الطإحرةا؟لعدإسيقة

عدإجوركيكتبهإإالتيالم!سرحيةاحداثتدوروالغابأت"لانهارحواف

صمرحفيوعرضت،ر!هاالمسرحولكنبموسكوالفن!سرح،091

التيالرقابةت!عليماتعلىتلاءاجزائهابعضحدفطجممدصغهـيرجنإبي

لمسر-خهامبيرالثجاحبصدالمهيجةجوركياعمالتضثمىممافسته

بعامين.ذلكقبلالفنمسرحعلى(؟ثحضيض)

لحوإرمميفىإعملاي(لرفابة-تهيبانالطبيعيمنكارزوكد

فيلى'ململيونربعمناكثر3091عامة!م!اضربحيث،الوكتهذا

وحيث،الجنوبحقولكلوفيالحديديةوالسككوالموانيلألمصنإع

الطلبهاتمظاهدإاكبحتوحيث،اوكرانيمامزارعفيالمجاعةانتشرت1

،صرقلبفكهالداخليةوزيراغنيلتوحإ،والجنودبالخيالة

وقإتوحيث،عمرهمنالعشرينفيئائرشاببيدالشهيرمارإنإيسكي

الاحد،ومملبحة-5091ينارووفي-المسرحيةعرضمنشهرينيمد

علىالنيرانالقيصرجنودفتححنبطرسبورجفيالشهـيرةالدامي

لمصطافونافيهلاتعرضالذيالمسرءمنواحدمملمبعدةعلى"لمتطاهرين

هذهخدلكلمنيبرهنونوكأنهم.دعائهمفيمضرإجيإرإالماتإفسقط

لمسرحيقالرئيسيةاشفصياتاحدىتصوراتسذا*4علىالغزبوةالدهاء

وتجنبافضلنحدنحوالتدريجيالإتطورضرورةعن(،إإسولىسيرجي"

.الثورة

لتابل،عر!لاولوعرضتالمسرحيةكتبتالمناخهذامثلكي

يلاولى-سيمبهـفوهـيوجيئالىرسالةتشيخوإهـفيلهقولكما-جوركي

وإاإلازدراءالاشمئزازعنواسعنطاقعلىعبرالذي1العالموفيروسياكلي

بألضثط،المناكلسبةاللحطإةفيذلكفمملوقد،الصغيرةاللبرجوازية

والمسرحية.للثورةنفص!للاحتجاجمستمدااًلمجممعاصبحانلح!ة

نايمكنالظروفانيتصورإونالذينكلضإداحتجاجصرخةبالفمل

ا(تضحيةثونالجديدالعالمنستشر!انعلىناو/ان،بالتمريحتتحسون

51)بالشخص!ماتالمممرحيةازهحاموبرغم.القديمالباليبالعالم

41مسرحيةشخصياتإكلفان(ئانويةشخصية11ورئيسإيةشخصية

الشرااًئحاصلابمنتنحهر،واحإههشخصيةراستثناء،الرئيإعية

ن"أ،تروتسكيعنهايقولالتيالروسيةالمثقفةالولسطىللطبقةالمختلفة

بعمليةمص!عوبةولدطإ.ءنهاةعيموسمتخلفةالمثقفةالوسطى،طبقت

مملقة،جع!اماو!ذ،.عليهاالابرتماعمةالعناتااىمت:زالمنمس!طإفىة

الاؤطاعية،لتقاليدابميراثعثقلة،اطبقيعةاالتنإاصإاتمنهاويمةفوق

علىللقدرةمفتقرة،العلهانيةاتإملاتعنكبوتشبكة!يواؤصة

فيئقنإكلمنومجردة،الجماهيرعلىاغاثيراعنعاجزة،المباداة

تئحعرالمأساويةالطبقةلهذهالمتعددةالشرالحاملابمن."المستقبل

الطبقة.هذهوتناكضاتعقدمنحظهاويتفاوت،المرجإبةشخصيات

نإعرفانعلإنا،الشخعيإ،تلهذها(تلإفةالابعادعلىتإعرفوحتى

اللاحهثبالإحرىاو،الحإهثحركهخلكلا&صددةءلمرقاتهـافبمهـعليها

الجزئحكمنركامهوواًنما،اساسيص!لاحيت.الممرحية?

تلك،الاصطياف(تشااإيه4)احدىرإاليوميةوالثرثراتوالكإلمات

الىادالوفياصفيرةاالبرجواذبةمنرةايسص9ال!ثروائحاءتادتحيث

باهـ(دةتشبهاالبليل.مبمإهالاسترواجوالغاباتالريفمنطقة

ىؤوالمشيالسمكاصطيادفيالوقتتمضبم.القدامىا،وطاعيين

اساببعالجماعةهذهلهاتطويثرثرات..المستهرةاثرةوافيالغاقي

الوض!يعةنفوسهاكروجخلالهاتعريالوق!تنفسرإفيولكإها،الصيف

المشاصدين.جمهوروامامالبعضبعضهمامامالمحبطة

المح!ام!يسكنهالذيالاصطيافبيتفيالاولالفصلويبه؟

وصاراو،2ميخائيالوفإنافارفارازوجتهمعفيهيعسرإ..باسولىسيرجي

شقيقتهومع،والرواي!الق!صعيبقراءةالمغرمة،الجميع!عوهاكما

تغطإيولكإنهاالعنوسةهإاويةالىتهنزل!قاناقداههانوشكالتيكيليريا

الانشضالىوادمماءلغطرسةواالتومعمنبقناعالصيه"بهذهالمروعيها

كليتفي،مشوشةمعقدةفصائدوكتابة،فةال!!الفكريةبالهموم

معهمويؤ.ما.ذإواجدونمااؤصد،حياةدونماالذبولمنرعبهااخفاء

سوف،المحاميصهرهلدىكافيي!ملالنكيفاراش!قفالاسايضا

يخلقلمبانهويحس،حقي!عئاحترامايالوا!ع!لهيكنلاكانوان

الىتواقفإو.تافهلمحامكثاتبالتافهالهيملههـذافيمعمرهيبهدكي

إوالنفاهةالف!ظةربقةمنالانفتروالى،الحياةهذه!يبلأورالقي!ي!

للعياةشهوتهتالقبينآلحاداالتنافضهذاي!وهو.التحققوالى

يسحروالمهرج!ور!لعبفآفهوتدلك.بالرقيوافصهوك!بة،واقن!ق

نجمجإدية،هذاالاصإطيافبيتفييقعحثايينتنأولإولا،شإ-ءكلمن

يعيثههاالتيالح!ياة1بفلإاظةءميقا،وعياالساخرالمهرإجك!ناعوراءويحفي

والمشاعرالارواحغليظبممنايعاملةعنونر!عاحولهمنالجميع

مساعددام!يسلوف!نيقولايايضاالبيتنفسى2ويقيم.بجديةهؤلاء

فيالحرماناف!عانىفقيرةاسةابنوهو،ألصملافيوئنريكهباسوف

وشهـواتهاال!ياةلذاذاتمنبن!مالانيغتر!انويريد.وصسباهطفولته

لل!امشهـهكالقالىفماستحال.القدومةوفاقتهحرمالهل!يعوض

فييشهرإ،"برإاالاعجاب2والتمبخإخدإشديدللنساءشبقوالشرابلأ

وكد،الوهم8يالغارؤلينهؤلاءعلىالتميزمنخفيبنوعنفسهقرارة

وان،منبتهالضاعالوقتنغسفيي!ك!ولكنه،احم!مزوجةاغوى

برالرففي(لخ!المحفظمنيشبمءولك!نبيم!ضاتقبلوهقدالجميع

هـالمخافت

الفصلفيعليهمنتعرلىالذينالاصطيالىبيتسكانهؤلا،ـهم

لزيارهم،يفدونالذينحإيمرانهممنمجموعةعلىايضاونتعرف،*ول

وس7ثونمالاألاخرينواغتيابوالشرابال!ثرثوةهمه!الوقتمعهمينفق!ون

المليئةادناحهمعلىعي!سمهاتتركظهإالظالفظسةالحياةهذهبأن

المهنسيسوسلوفب!يوترطيئتعبر!ال!رانقؤلا،بي!ن.بالقروع

عنعاجزومنهتضنهزوجهانيه!سا!يلشرابافيالفار!

،وحينمابغيبانهياوير!حفهامعهاالشجاردائموإاإرإوانمواحهإهإما

فلىاال!ت!ونلمجم!بانهايصفهاافوللاخرينهيتقول

مااعبرف"لاحتىفانا،لثيءلا..فترد،لهكنلتوماداوكسالوو

نتهابخيإ!مارسه9دانهاالبغإإ.مهشىتعرو!لاكانتوانوهي..بذيمضى

قيمويعلىدلاستمتماعشب!ه!اانوتعرف.بهتابهلاالذيلزوجيما

نا!ئالاخريندحكيو،ميآشهـابل"الاخرينتعديبكلخمي-كأرعبة

بش!لأربمابلخجلاثذىثونذلكتفعل،بالبغإاءيمسفهازو"ها

الىزاميسلولىلعرهى9وجملتهلودامرأةفهـ!.والمباهاةالفخرمن

ولا،اليهاعم!دالتيالطح!ةونساءمزاياعلىوالاستحواذالحياة

تهإتارالاساهـىش!بقهايرصإيما،لامتعاضأمنثيءتتقبلهترال

ثوداكوفكيريلبالطهيبنالتقيايضاانالجيراهؤلاءوبين.والتبرج

شيئاولكن،التفاهة!ي4الولومنالا.سافيكأم!نتهطبيعةت!يهالذي

وتثفلى،روحه!به!معاوالطبقيالنفسبركوينه!ياوطبيحتهفي

بانهاقشعرائنىاء*الكسيتااولجاالثكاءةا(مثصكاءةزوءشهايضاعليها

رإهتعسسإفهي-المحهودةالريفيةالمنط!لأهذهفىيهدراحيلار'،بددت

ترعى.والامكافيتالافق-ا(ؤؤتيئالمصطافينمنوليستالمنطقة

!ودلااًلتيالفقراءعيادةف!وغارقلزوجهادئة!اةوتهيء،ا،طفال

اومشاعرهايبرهوولالعيشىاكأغدلهايوفرلا،وفيربدخلعليه

هذهادرهـتانهاايضاتدركولكهإا.التفإتاروحهاصبوات

البكاءمننوباتفيكتنخرط.الاوانفواتوبعدضنأخإرةالحقيقة

جلإكة*حياةوبدارلمةالعا"!يبالسغراليقظةاحلاماوظبوا!ت

القديممة،للطبقةالهشة1اًلبقا)احدىرويوميئبرافيلايضاوهناك

وتركته،الغر!علىثاربهاوثك2وقدالحياةالىطبظتهبهالقت

لهتخلفافىيفتهالموار،الاخيرةانف!ماال!تانبهصدوحيدا



اتاءببنمتصر!"حمولامضبطلاريحهامنيع.مثىاليالثروةبعض

..اهتممامادشتيعررهلاوالتيطبقتهثرفتالتيال!يم!الطبقة

انهالبعضويتصور،صامتايائساحبالهاويكنفاراحوليحوم

شصرهامنشيئايفهملاولكنه،ا)ماضكليريالانقاذالملائمالمردثح

ليلادتموخمولهلهااهلبانههيتهحس،لا.اكثعوشةوافكارهاالمعقد

.،(المجنحةالعميقة"؟لافكاراهننماكعهوعدموعجرمته

معظمدنمتميزةشخصياتثلاثمناخرىبرماعةالجيرانوبين

.اولالانخىعلإهمتوفذاآلذينوجيرانهاباسوفاسرةافراد

..لفوفنامارياالكهلةالارملةالطبيةاهيالثلاثالشخصياتهذه

التزاماواشدهم،عقلورجاحةنضجياا!سرحي!ةش!صياتاحر

حدةالمسرحيةشخصياتاكثرؤ!بولذلك،بهاتؤمنالننيالنيمبكل

ل!ستور!راصلاحهم!كبماررغبةالاخريند-لموكوانتقاداوصراحة

انسانكط-كونانضرورةوهو..!اوصعبعظيمولكنهصغير

حيلاسهتكونوان،افضلمستقبل/آلىفيطلع،نفمهمعحقيقيا

فبة..سونياابنتهاهيالثابكأوالثسخص*بئ.للاخريننافعة

وال!طلعوالاخلاصلصدقاعلىتربت،عمرهامنعشرةالسابعةفي

مارياوالدتهاعليهانشاتهاالتيالقيموهي،افضلحيماةالى

لماوهيوالع!اوفلأةعقبتربيتهابعجصوحدهاتكفلتالتيلفونس!ا

ال!فسمعالصدقشب!تثكلىوقد!انهصاولذلك.اصجمااطاح5فيتزل

وانطروبثقةتتصرلىالاخربناسعادفيواًلرعبةبالمسمقبلوالايمار

ر،!نمكسيعالشابللطالببحبهااعهاوتصارح.ا،مستقبلفئيوامل

علىمكسيممعتتهـكوهي.المستقبلفيوالثقةبالاملمثلها*الملي

اليه.الاندماجفيلتورطاادونالاسناراكداطاالينالمصعالمتخوم

بعيدابزاللاالجدودال!حيلفيانبالامليرهصانهذابموؤفهواو!!ا

عالمةء؟مة،ال!ورمنبصورة،يعيواله،القديمالبل3تلوعن

وص!دقه!اانطلاقهوساصلمكلمنولؤكداق،ويت!ئبهـاالقدبما!صل

وبينر،ماوالمفار!لأال!نناؤلض-دةادوا-هصافياآلحياةقهـيمةو-وهج

زمنها!نتمونالمصطافينمعظمكانفان،غروولا.المصطافينبقية

علىابرصاصاطلقهـتا!تي1(او-"اىواالجيلاىامو؟هيااو

!سوتاو!كيمةان،5091،ناهمرمناهاهـىاالاحدلوم94؟المتظاءـرين

هسذابرالمئاتمنهيسقطالذإصال!ماءدرينلطلبةاجيلالىينتميان

منواحدةؤجراذياالجيلنفسهوهو،بالدماءالمضرجالداميالاح!د

.1791ءامالتار،غذاكمنواحدعقدرحدالشصبثوراتاضم

منالاوللفصلا9بعليهانتعرفار"فياثخصياتهيهذه

نراهما.انلونعنهمانسمعجديدانقاث!انوهنهاك.المسرحية

إ،رتهـ3باسموفلزدعاهاهياشاليموفلاكوفوالقصاصالكاتبهوالاول

فءممعولبرهـحينما.هذامص.!همءم!مهـف!الاإحامرمضوقمغية

والروايطاتبالكنبا!رمة،با"!وؤءروحة،فارااىكمفبمجهئه

هحىلاصورةخ!يالهافيلهوت!نط:ع،خاصاتقد،راًاهاتبلهذامحن

منعثرةالسادلسةفيمراهقةتزللماوهيمدرستهمزارانورذ

صف!رالهوكا.لهذاكرتهاف?صورتهوانطيعتفيهاوحالأضر،عوها

بمثمغف،ثيدومهتئتظرفانهطولذلك.وموه!بهوحكمقى!ىكأيشع

البلادةوهادمنينقذهاسوؤسهبانهلها!وسىعإ"صيداخلهاوني

ديفوتوتمثيسيمونفىيوالثا،نفيالقادماما.روحه"يبهـ!الذيو"لخمول

وانه،ؤملاوصقدأالهنعروطواًلذي-وسلموفالمهنسىعم

قريب"تدالهصيفهذافبببحثاًأمسنكبيرالثراء:لممديدعصامي

ابنوأسن.الراحةبعضعن،اأوحيدوريثهاوبالتالي،الوحيد

سب-4الفصقلذلكن.رفاننونالعجوزبعمهضل!قا،،شدط!رالاخ

ل!ي!بكافمنواثقغيبرلانهاو،رسءلمهبتطىعلالهرب!ا،كاهرا

لهقتفصلالفيالهوةبتلكيصلانهاو،أط6للةاثروتهكلله

أء!لاكلرزالخصيبةأ"باةاوبين،ا&ببدشوا؟رر"ال!!ةاهكاره

مليونيرااصبححمىالعم!!ااعاش!اريالعؤوب
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لمسر-4تمثتمب،تكلعلىتعرفناانب!دالاولافصلاوفيضهي

ا*يراءثيرةأتمفابكاوبالمسرحيالموقفخيوطوبدأت،الريسية

الذيوكاتبهافارابينمبهماشيئانتوقعفضحئ.التوك!عاتمن

انتوتربعدوزوجتهثوداكوفالإيبوبرين.بشغفكدومهتنتظ!

لهايقولآلذيوفالاسلفوفنامارياوبين،للحظهبي:هماالموقف

عنيكشفوان،نفسهعنالم!جقنلعلمخلعبئنتطالبهع!نعا

،البعوضمنسحبهؤلاء)):والحياةال!يقةالىالتواقةحهءقنه

بنغسيضائق..ةصائقاًنني..بجدصةعالهم3انقىيديتب!ف

ينتهيانبعدكيليرياعناكثرنعرفانورتوقع.."وبالاخرين

والنمواحياةوااصمتواالجبالضنلهسامربكةبقصيدةلفصلا

الغريبةاملاقةاهذهالف"زتفكا!ونتوقع.والرجالناةوالمطوالموت

اتياالثانيافصا!ا-جيءانوما.وزوجتهسوسلوؤ!الم!لمسبيعن

برمسدالغابةفبئرحلةواثناء،الاصد"اؤ!بيتشرفةفط-كور

اتوفطتاهذه5!اكثيراإشبعحتى-الاولالفصلمنقلإلمةاسابيم

إواقف.واالحدوسمناخرىمجموع!ةفي.برواكنه

معبودعنفيهتؤننرول!هط،المئتظربكلالبهاتلتةبفماراهيفها

ولا،ل4كأه6لا،هقالىوحاخامل،جدوىدونماالقديم411راهقة

تمااللةابزد:.نينشوخؤةدالمصطالىنبقببعةعنكثيمايختلفلا.اشعاع

أر(بؤ:*بئ،ز!برت"رونكوعظا،مرفتوكما.والطلأقبالفشل

برملحورعن!معو.رالاخصهوالقديمرهجملاالانينصرور?ف

يملآ:4لفةبأيولا،اجكل!ا؟رابهذايلتقياينيعرفلاولكنه،جديد

ءالارحصيفوافه،هاءاكاتبانراللابانهوهملديه.يخاكبهان

اجدإ-دااجموراهذافئاوانماؤيهايسالعيبوبان،الفكرثاقب

14اداراوا")"غىا،زريالقديمالجمهورذلكوفي،فجاةظهرالذي

وااأكتابةعنعاجزانفسهوجدقدهذهحيرتهفيوهـو.ظهره

هو،مفا.بالمعال!جةجديرءوضوععلىالعثورعن-!ويقولما3-

أسحرافعللهوكانالمراهقسةسؤاتفيفاراروعخطفاذياا)كاتبا

ه!ذهانيبدوومن.والمهرفةالقراءةمندمز/ن!ودف!هافي

وااًلجدبدالقاريءمصاف!هؤءفاراوضتفدوالمعرف!ةالقراءة

إفكراشايىهوؤطيى،كوفوموففيافكريالهرهادار؟لذياـقد؟3ااقاريا

وبعد.(نالانسلياكوفةلىل-لبعدظهرها-ديرانبدلاومانوالكابة

9هاحورم5كطائروتح!يمهرثرة8اواي!المصفيا،ييامبلادةتعران

لكتابةاعنعجزهازاءحعرونهوحتى.القناععنهوازعتروحهخواء

الرثاء.تستدكليبل،العطفتثيرلاعنهالقاريبانصرافواحساسه

قوهمتتستحقممااكثذرمرةاخذتذآت-5رة..انافيلآحيرةلانها

تمارسانالذاتهذهتحاولولم.والمكتسبا(مثروعحقهاذلكان

يعذبهلافعاكولى.نفهاحولتدورذاتانزاللابل،العطاءواجب

در!ةكالمتايهـاوضيةاو،جمهورال!ايجدلا!رةلديهان

ناي!يبرهوانمالإنصارلهاإ*سبان،رءسدبالاهنن!ام"دارتوا

الجدلدالجم!وريرإدماذايعرفلا4واً،عنهانمرفقدالج!ور

نريدالذيالانانياالنوعهذامنجرةاق..اهت!امهيثيركهفولا

ولوحتى،اءدة!بتعاطتحظىانيمكنلاال!اءفييةكرولاالاخذ

يم(اربألضفسوالتبخن-راغطرسةاوحالات،المراءـقةاوهامغلفتها

ترفضو،أياكوفظهوهاافاداإر-د!:س!ومن.9،يحوإحيممما

صورتهبر-نالمريرةامار؟4ابض!ي!قةوتواجهـ4بللها:الم-قيمغرلهبحزم

مكشوفةبطريهةيغازله!"وهوالجديدعه9ووا،ا!اخيافيالقديمة

المىلراعي4تصوزمنلانفقطليس.فجةمقززةسهيتراصا-

صديقهلزوجةالفاضحةالمغاذلةهـنلمضورعلاالض،لةالالواجوم!قذ

فيهرقةلا،لهتقولعمما،غزا"لانولأ،ع!هللاقامةهرر4الذي

اتالاالاخ!المفار9ء!ؤيةسنعاءزلا؟"!ايضولكق.برا!ثة!لا

4صدإفزوجةمغالزلةفيوترديهءتاهؤيلهـ!ي!عهـوكانالتي

ى11اشرها*زانيفطاظةفديه،ثوراناومواربةاشىبلاومضي!4

اقىاالواقعشايىموفيدمروهكذا.ال!اءكييفراندونالاخذ



مساراتصورتهكمالعاتباو،الوهمهموف4لشاالقديمةالصورة

اغوارها.ضصورتهملاءحقخلقتوكما

الاخرىهيتتحققوفالاسلفوفنامارياعنتوفعاتناهيوها

ممها،الجديك!ديثه.الم!رحيةمنالثانيالفصلهيهاجمصورة

غربتهمنيممقا!كللحياةالمارمة1وشهوتهبمطامحه!اومصاهـحته

الىاكعرويشده،التاؤهةالبعوفبةبحيا-لهمبهالمحيطمنعن

اهضل،حياةفيحقمقيةرغبةفيهاتتفدالتيلغوفنابمارياالارتبيط

فهو،كهذاحبفيالاندفاعمنهترفضولكنهايحبهابانهويصارحها

هس!ذاالىوتنبهه.الكهولةسن!توغلتقدم!بينمالثاب

الاخرونيقولهانيمكنماوالى،بيهماآلسنفيالكبيرالفارق

التفافا،اعتراضاتهايميرلاوهو.الحبلهذااستسلمالوعنهما

منسهتريدلاعنيدةماريالكن،حججهاكلوي!قض،بثهاحبهويراصل

لفوفنامارياتخلأقانوبعد،قلائلستواتاجلمنبشبابهالتضح!ية

صرف!فيتساعدهاانلفوفنامنافطلبفاراتاتيفالاسصرؤ!في

تشعرينهعل،فاراتسالهاوعندما،المشاعرهذهعنفلاس

اجلمنبلاسفتشعربانه!امارسإ!مجيب،اجلهمنبا،سف

التيالنبتةتحبكماتجب..عبهالاخرىهيلانها،نفها

نابعدح!يالهاكرستفقد.واليناعةالريالذبولعد!اوشكت

بكلش!لأ،وضحتابنتهالتربيةالعمهمقتبلؤيزوجهاعنهامات

توشكسونياهيوههـا.تبفيهاالتبرالتثئةسونيانشأتحتى

نافاراعليهاوتلح.عن!وتنصرفعامذحواوعامبعدتزوجان

كهذامتوقداحبا!انه،هكذابحبهالاخرىهبمدامتماحبهتثق!بل

برغمماريالكئ.عا،سوبينبينهاالممرفارقعريجهزبانكفيل

سنواتبعديندمقدلانهبهايرتبطإنلهتريدلابفالاسغراملا

)ـصلكنهامعهافهايسعدقد18.لمةسنوات،*رتباطهذاعلى

وهيولانها،الش!بل!شرخفىبزاللاوهووقنركهتشيخانلمبث

شابحسابعلىسهادتهاتحققأنترضيلااصارمةاالاكلاقية

!رلانهابهاالتمسكالىالخالقةالظرو!د!تهالعمرمقتبلفي

لعالمافييسطقرانعليهان.ونقاءاصالةبهالمحيطةالشخعبيات

عصرهمثلفيشابةبجدحتىعديديناخريهـنبأناسللتقيواًن

مارياتتفقهذاعلى،نزوعاتهمثلولزوعاترؤاهم*لبروىمننلئة

بانفلاستقنعانصةعلىبعدؤيمامنهماكلوتحاولفارامع

الاسن.المناخهؤاعناجمتعادفيضصسه

مناث!دهوفلاسلفوفنامارياببصالطوبل*عننراف!هد

/ساماريبتفالاسهـت6متهلالاوالقسميشهد.ثخصانبعح!-

تعرفال!ي-فاراز؟جته،فروعندمإ،باسوفسبرجي،صاطغه

بواللامورال!ةوتفراتهالهازللآبطهـيقته-الموقففببمةبحق

يفايحالاباخرترجوه،غريباهرليافاصلالشهدوكلألهراى

تشرحوسوفببهالحد،ث2عنافترةيكفوانالموضوعهذافياحط

علسىعثروقدهذايفلانلهانىولءص.بعد،لميماالمسالةول

مثيرشيء!يهيحثلاالليالراكدالمناخهذافىم!مثيرموضوع

لفوف!سامارياصلالمثيرالموصوعهذاكاناذابالكفما،للالتفات

اًنها.الساخرةةالىوانتقاحاتهاالحادةبتعليقاتهااجميعايث!ويالتي

با.تافياوس*همالليالنحركالضميرهلافيللتشفيج!عافرصتهم

إضفلويطل.راىما3يمسبانلهزوجتهبرجابعبالامانهعناومن

لسروكانهشخعهكلالىالهازلةوطريقتهالخاصةبتغسيراتهاثمصة

بطريقمةجميعالهمالقمسهينقل.والرثاءلإضحكمثبراامرائه

الم!شةفيناثثيرممااكثرروحهتهرؤاتلناوتكشفعليهتحنقنا

!ح!هه.التيالفريبة،لوقالع

ؤإرامعمارياحديثوهو،الاعترافثهدمننيالعئإاقسمااما

ياتحساندونمارياابنةسونيافتشهده،ؤالأسانصرالىبعد

والليال!دلثمقالهامالجؤءسمعتروأيأ.ل!فارااوماريامن

هـ5

نزععلىمصممةولكنه!ابالغعلفالاست!ببان!(اًمه!افيهتعترلى

علىالباقهياتالايهـامفيس!إدب!اتح!تالاوعلى،عقلهمنالفكرةهذه

.واننقهاءالتحققالىالتواقبالحيويةالمليأالشابهذاحساب

واحدفيبرامهاسونياتختليوعندماالثانيالفصلنهايةوفرب

فحتى"-اسلنمارتنيقولكما-المسرحيةمشاهدوا!بدعاعمقمن

فينفسيولدانبدلاكاناشهداهذافيانالطبيعيالمسرحبمعايير

الات!ةيجعلبمهارةجور.الكن،والاشه!ئزازالتقززمنشيئاالابنة

المسترالجديدالجيلهوها-لحبهاتستسلمانامهاتناث!سد

تنبضتزاللالمسة،هذهال!ميةالحريةمنشيعا"باءهيمعح

..)2(((لمسرحيتهءوركيكعابةمنعاماسبعينبعدحتىبالثورية

وهدهدهاحجرهافيالمرهقةامهاراسلسوضاتاخذالمشهدهذافي

الاملورتاء!ب-ونياهيفها،المراكرت!باثلمشاهدمنواحدلي

مكسيمتزوجسوفبانيماوتصارحها،حبرها!طفلتها!هدهدالتي

سقفتحتجميعاالاربعةهميعيشواانالممكنومنعامبعد

هناكيكونسوفانهعلىتصرالامولكن،سعيدههاد!ةحياةواحد

سنكوناحياةاوان،مهـه.م!ابنضهعاوزوجوابذتهاهبمفقطثلاثة

.الصورةبهذهواسعداهد؟

يولياوزوجتهسوسوفب!بنالموففيتطورايضاالفصلهذافي

نامننتيقنن!حنفها.."خرىناحيةمنشمونوعمه،ناحيةمن

،وتريدهتماماعلنيةتكونانتوشكبصورةمعزاميسلوفتخونهنوجته

يفعللنفانهشديدبوضوحعرفلوختىانهتعرفلانهايعرفان

احد!-ك!تكاد!اابل.وبلادةضعةظرها!وسيزدالأد،شيئا

!عدلمحياتهانلهتؤكدوهبم..صراحةهؤالهتقولانالمشاهد

ناالافض!لمنلهوتقول،متىايبعهلهايكونولنمعنىلها

لحياةاتطيقتعدلمفهي،وتيستريحنفسمهاتقتلثمتقتله،تركها

بدوجة،معهزوءهاتخونالقيزاميمسلول!تحبحتىه!ولا،معه

منال!ربمسننوعاكانانه.معهوالحياةزوجهاتركالىتمف!ا

فانهاهمناومن.علاجاوراحلأاييهبلاهربولكنهوالبلادةالملل

المجبمانالمرتعدن!وجهاتقتلبانوتهمشالهاتمحتمنمسدمساتخرج

دخولمن.ال!جةهذهالىالموقفزلم!وروقدمتىيثورلاالذي

وعلس.هدفهاتقيقمنيمنعهاالمشهدالىالشخصي!اتبعض

تجاربهاته3وعرالحماةخبرالذيالعصامبمالعمفانالاخرى4الناص"

بحبرتهويعرؤ-،اخيةابنحقيقةيكمشفانقليلةايامخلكليلبثما

يتركانضرورةعنلغوؤنا!اماريفهـرةيجدانهبل،لهسلاسالا

ءطهح!،دلىركا،ش،الاصنم!المحيثلعملالما-ونجاوزتئي3ا؟تهثر

ولصارح،!كةفكرة،يستحقهلاوريثيدفيب!داًلضيم

بها.الاطاحةفسيراغجمامارياعاىثائراهذافيجىبهاسوساوف

لاتماء4ررتهبر-ولعلىييرهناريرحربدسانه9،زاء،-لوف!اما

تفلصرحشهفببعد،زمرت!ص!اؤكمماالحشرالتكيالطبقههذهالى

لثايىمولىياكوفطاًلكلاتب!"وىيشهدهاولا"لاصطيافبيتحديقةفي

الثقافيةبالموممثلهمعنيونانهمعلىلهيبرهنواانيريدونالذي

الحد-ثصى4باالمم!رح!ةداخلمسرحيهة!توهي.النرفة

ل!ريانككلا/بشبحا!ذياالاسقاطمننوعولكنهاللاصطلاح

خفيفةالماحاتخلكلالاخرالبعضمصائريستبقوائشخصيا-لهبعض

الذيالمسرحص،1العرضهدايؤكدهمااهمانغير.وهناكهنا

الوفت،لقتلالتإؤهةور.يئالمصبنشاطاتمنجزءاالاخرهويصبح

صيفيمروناؤوامهمماواالبالدةهذهمثقفيحالبأيليسواهولاءان

ثخصياتاحدىكلماتلصفهه!كماانهماو،حيأ-لهافيعرضا

الخربف.مقسههـفيعلىمنهاكلحطهرمةطبور-المسرحية

كأمجافيا!هـ!"عناسلنمارتنعقالراجع)2(

."791العاشرالعدد!لا!ا!4*م*!لا،ا!



وثرئرثهاحىرىهاخلالوتواصسلكبيرذبالظكأتشكشتىهرمةطيور

.اضخاعاحتىاحهااروثعر-سة

ا!تويةهذهتبلغخىالمسرحيةمنالثالثالفصليجيءانوما

طرازمنومكاثفةمواجه!ةعمليةبعد!سانبدأوحنى.ءذسوتها

ش-ءبلطغفعقد..الحروفعلىكلالنقظكلفيهاتو!مع،رائع

انتحتملالشخصياتمنايباستطاعةيعفولم،الزبىالثرثرات

منمجموعةلىالفصلمعهايتحولبصورة..احتملتهمماحمر

ئدوةالىشخصياتهلفالممفيهات!فعالت!والانفجاراتالسورات

بعدالجميعفيتنفجهـرفاراهيفها.الانهياراوالصاراوالتود

اتهاماتباذنيهاتسمعوهه،الحياةفظاظةت!ملعنعاجزةاصبحتان

امتنعتبانها،والادبالشكمنباقنعةتسرهابرغم،بذيئة

فىهذهال!!الازدماجفيتتورظلاحتىالاضفالانجابعنمابطريقة

تريدالتيدوداكوفبالطبةزواو!جابهاتمهمهماهدا.الحياة

عليهسا،هـاراعوضتقابلك!واله،وتهربواولادهازوص.هاةسكان

بصراص-سة،تالك-حل!اف!ء*قحظالذيالمالمنبقصرمساعدتها

بصورة،د/برتوقدانهسالهاوتقول11،لةبهبهاترفض،فظةجارحة

وانها،الخة!التع!اليمننوعالحايهاتمارساطغ!البلاتبقىان6ما

الث!عورتمارسحتى،تعطيالنىهي،مكانهافي!فيكانتلوتتمنى

!نايعريالدلالاتالمعدد؟لمعقداءوا!اكداوخلار-.ل!ابالاردراء

بعضحركةتفودالشسخصياتشعورلافيغامض!هابماداا)كاتب

لادافهصاثمةانصحبحاكائفربما..تدسيانماثوتصرفاتها

فيالقليالاندعاجفيالتورطتتضبفاراجعلالنيهو(شور!

واحياتاهذهان"مالابمنيومفيتتيقنلملانهـا.ألحياةهذه

مسنكصيرصؤكههناكظلبل،النههـائنمصيرءـاهوهذاان

انظارهسا،"ء،جدإدةحياةثمةبان4خافتاالنداءأذلكأعو"!ا

.*ياممنيومؤيجديدةبدالةتبداانعليهاوان

المياءةهذهمنبالفعلانتراعهادييفلحالنداءهذاهووها

ا!مىيد!ها.الاخ!نن!حتىروحهايهـسا9ساحتالنيالروحية

كماجديلهنوراتنكون-زوبرهاتتوك،ت!ميهازقررالتيانثورةتلك

حماةمنايامهمامنصةالباقيالبقيةمخلصةوترحل-ايسلنيقول

بيتبطلسة)نوراكمنولوج-طويلمنواوجفيولكنها،الركود

الذيالوفعإبحقيقةالجميعتواجه-ا-قساالرحيلقبيل(المعية

فيهاالتيالاسنةالحياةووهوفراغريفلهموتكشففيهيعيشس!ون

بعدههونورامنولوجعنفارامضواوجيه-زماولكن.يعم!ون

حيلاة،بلوحد!مازوجينصاةلا،شناولالذيالشاملالاجتماعي

الرؤيةفياجتماعياونمطاالروسيالمجتمعفيكاملةطبقيةمثريحسة

صو-،يصبحلافانهالاخرىالناحيهومن،ناحيةمنهذا.والسلوك

منجوفففييند!بل،نوراكصوتالفر!ديوالاحتجاجللتمرد

دلالا""افقمنوتوسععمقاجمثربهرا4تعطبال!المماثلةالاصوات

ا)فرارنفسقررتفخصياتثلا&فهـناك..والعكريةلأجنمماعية

بعديزحلانقررالذيف!لاس..افعالمهنغسىمنتقريباولأتفقت

فيهوحقيةكالخلاصالوحيدسييلهاندلىلفوكشاطري!اعرار

ومن،جديدةحياةايةوبداتلكالبعوضسحبعنبميداالازتعالط

ابنمنا،حرهويشىالذيديرفويتوتثيسيمونمعالارتحالصررهعا

اموالهينفق،6نىحيثمنيغودانوقرر،سوسأولىالممنهساحيه

ا-رياالنا،عالمملوهذا-لفوفناماربانصحتهكمانافععملفي

ي!ملو-وف.جديدهمدارسبناءهواموالهفيهمئصانيصزم

بالفعلاللاثةحياةتجعلالتيالمهمةهذها.لجازفبموفارافلاسممه

ين.ولاللاضلهمنافعة

واكاشفةالغثسبسوراتكلفجرتالتيالاحداءاهمانغهر

منكانالذيالمضعتهـصدعهوال!رهذافي*رتحالفيوالرغبة

ماتوقد،بنلالهعلىمثرفاسوسلوفالمهنسريونانالمفروض
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العملل.منشغصانيكتمللمالذيالبناءهذابعضانهيارنتيجه

اخيهابنسيمونالعميسالوالفاجعالصادمالخبريأتيوحبما

فيه؟البناءس!روتفقدتالموقعهذاالىذهبتهلةسوسلوف

بأزدراءوجههفيتصرخيوليانروجتهمنفعمويقولبألطبعويكنب

هيهذهولكون.المودعهذاالىمطلقمايل!بلموانهكاذببانه

فيالشخصياتبقيةوتفجرالرىلسيمونبعد!ايقررالتيالشرارة

عامدنشخص"نهمافها..وللاخرينا!ذاتوممزقةجارحةتعرية

المفارقةوحدة.المنبطلينهؤلا*وثرثرةلاهمال-تمناحيالفمسايدفعان

وان،الحياةمقابلالموت،التبطلمقابلالعملالموقفشقيبين

الىهذهالموق!تدفعالتيهيالموففهؤا،قيكالموتحيلاهيكانت

وليرالتطورضرورةعنباسوفكلماتتعريالتيوهيالذووة

معنمى.كلمن،للتفيرالمتحمسفالاسحدإتعلى-كلدوهوالثورة

بدلابل،الوفعهذامثلمعالتطورالىسبيلثمةدشلانه

فييموتونالعمالتجعلالتيالمغلوطةاًلمواصفاتكلاًكتساحمن

.با!حياةالحسالغليظواًلكسالىهؤلاءيستمعبينما،موا؟عهم

الطبيعهلناتظهرالمرحبةلاحداثالتحليلهذاخيكلمن

الاحداثكلجوركيابعدفقد..المسرحيالعمللهذالتشيكوفية

قمكنذلكمكل؟لكنه،ا!مرحاخشبةعنشخصياتهحياةفيالهامة

ومثلتسات،والتص،دالتشابهوعلاقاتاليوميةالثوثراتخلالىمحن

الركاموذلك،المتعددةالدلالاتذيالشاعريوالحوار،والوهمالحب

المالوفةالمضجرةاليوميمةالحياةوتفاصيلوالجزفيتالكلماتمن

قنب!.بينمالراميةايمنخاليةوكانهاوهلةلاولتبموالتن

مثيا،لافنيةوحيويةدداميبتوترالحساسالفنانتناولوقعتحت

ا!ركاوالتوهممرحيتهيهبانجوركيتمكنكلههقاظكلمن.اها

الرؤىوالاق!ر.مناح!عيرفيهاالمتصوةالمعنىخبقاتخلكليثيروان

منوفيها.التشيكوقي"ا!ريقةعلىمك!وبةمسرحيةشكدونانها

طمناك.الشطحعلىيبدومماكعرالتشميكوفيةالمسرحيةخصانمن

اكلماتاخرفلا!الجارحةكالعقبانيحظالذيبالكبالصمتذلك

سنالصرأخاوب!لرار!مالبوحعن.الشخصياتويوقففيلتهمها

الاخرينمعالتواعلعن.ويكبه!،ارواح!متنهشالت!"الالملسعات

بمضفيالحوارفيعجول.اووص(حعنالعينفسيعاتمونالذين

الشخصيت؟كأفيهاترد3.لأرمتقه!ةمتقطسةمنولوج!اىاالمواقف

يبهطماببعضتبوحانيائسةتحاولبل،تتواصلولابعضهاعلى

.وهذهالاخرلهن.لفهماستمدادودونماالتف!م؟ياملدونماكاهلها

هـسذابمنالشخصيى-اتهذها!ارقيماكأفالت-!الوس!يلة

قفىنفسمنهماكلفىوالضحيةالجدبص!وتعريمص،وتناقض

الولحت.

اطرق!ا،بمئلثكالاعذماملكذالتشيكوثيةال!ائصمنوهناك

9لثنلاعلية.الحقأثبهاحعوملابصورةالشخصياتامحماىتكشفالتي

طباشو9وووجهافاوامثلث..للع!اتمعحعغتعدةالمسرحيةففي

التيكيليرياوالشةعزةوفاراشاليموفومعنلث.شاليكولىواماتب

تبهوححتىالكامهمؤلفلالثابمجفو!ةوكلاردهاالكاتبحولتومتظل

،-و!طمبثرةاياهتب!هأنفشلتبماالقصائدمناعوراءمنله

.تصاراتلبص.ان/مال!مساؤاراو!ارديمح"ولةفيعن!(منصرف

"وهئاك.-في"لاضينوكلخلالهلامنالظصفياملكلفقثتبانها

الممن!لوالوريثفيسؤفو!وجطفاراوهؤالاولكاكملث.م!ضمثلث

انينمسهـفىلمسرحيةنهايةفي.فيحاولكحبهلاوحعهابها؟لمولعر،ومين

يثيرمماك!ثرالسخريةبذلكفيثيركتفهعلىرصاصةباطو

،يولياوزوجتهسوسلوفالمهندسيبينالخهـيانةمثلثوهناك.الرثاء

نوعمنمثلثيوجدهذاجانباًلى.اميسلورطذاباسوفومساعده

سؤني!اابنتهامرةمرفاءويمثللفوفناماريامركرهكيتقفخاص

مثلثهنانغير.وسونيافالاساخرىومرة،مكسيموحببها



الصارمةتشيكوفمثلثاتتحديدفيليستجوركيلدإى؟العلاقات

فياتجاهالمثلثاضلاعفيالسهمحركةتسيرحيثمثلا،النورس)قى

بمعنى-ذاتهاعلىمغلق!هإيائسةعبثيةدائرةلتشكيلققريباواحد

صصوبيتجهـه)ب(و،)ب(صوببعواطفهيتجهاويحب)ا،1ان

مثلثاتالواقدعفيومنها-وهكذا(1)صوب(بأو،()--

الاساشب!ةالدائرةةيوخ!وصاالعلاقاتمناوسعثوالرفيمندغمة

كبراعيدداالواؤعفىإوتشملفارامنتصفسإادتقفوالتيالعملفي

ا!سرحية.شخصياتمن

اذاوتعقيدتشافي،نالواصعةالدائرةهذهفيمامدىويتضح

؟ليانلوبوديوكان.بيافيفمورةالىالهلافاتخر،ي!سةترجمتما

التيالصورةهدهمثلأمثرعلىالقدرةالطباعية-(الاداني)امكانيات

منالمختلفةالنوعياتلايضاحالالوانبعضاستخداماىتحتاج

هذافانيقوا-نكسإاشيءلامنافضلشيئاولان..العلاقات

الممدإنمنفانهوبالطبع،الخريطةهذهلمثلالتبسيطنسديدرسم

الممكنمنانهكما،ثانويةمحرائطاليجزلياتهابعضضل

.اخرىخرائلإفيالبعضاكثراك

حيثسالخريطةهذهفيللخطوطالمتعددإةالد*تعلمناواذا

،ر:،،الدماوالزواجكعلاقةرسميةرإيمثلالغليظالخط

الاسهمذووالخط،مجهضةاًومحبطةعلاقمةالمتقطمالخطيمثل

ذووالخإ،مبإتةتحتيةاوسافرةسواءتنافرعلافإةالمتعارضة

والخرإ،السعهماجاهفيتماثلاوصداؤءعلاقةالواحدالسهم

اتفسح-الاسمإاتجاهرإهحبعلاقةواحدانجاهفياهـ"ص!ينذو

الإ!ثيرتتبادلاوسع!وائرفيإالعإلاقاتمثلثاتتشافيمدىلنا

والتضادالتو،ق-لعلامات9!اخرىابعادعنلناوتكشفواكسلر

الثيكوفيةاسماتابعضهناكانعير.المسرحيةشخصياتفي

فيالحياةالمأساوياكتشالىفيالرغبةمثلالمسرحيةهذهفيالاخرى

رغبهوهي،المفاء،تاوالزاعصةالاحداثعنوبعيدااليومية

يفإيثيرانمنإ"يتطلبكفنانثورهبانجوركيوعيعلىتنطوي

ءدموفي،جديدضوءعلىحياتهاكتشافاعادةفياًلرعبةالقاريء

هذهمنفكثير،الاخرينكحياةومألوفةعاديةحياتهبانالتسليم

ماساويوة،جع.هـوماعستنطويبريئةعأديةتبدوالشالحيوات

منخلفيةاماموالصتالحديفباطرةالولعذل!كايفساوهنالر

اسمةالثواراضيهاالصلبةبغابلالها،البمملةالروسيةالطبيعهإ
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بينبالمفاركهـةارثساهدحهةارهافىمننوعوكانه،الجار،"وانهاإرها

وفزإوحبهشاشتهوالانسان،ورسوخهاوجمالمإابصلابتلااطإبيعة

وعرضيته.حهرإو

وجوركي(لصيفزوار)او(المصطافون)المسرجيةضنوانومنذ

الوجودوهقاالسكاعةهذهبعرضيةا(مشاهدوعيير!قانيحاول

فييةوالموقوالهرضعةهده-حكلنفسهوانفال!ن.الممزوإالانساني

فجوريه!ي.!لحلواانيلبثوالنصي!زوارمجرد.نهم..كلماته

ركثيزبال!ولوعلذلكوهو.نالدائ!الواؤعصوتنيبصيرورتهمومن

شخصبةاينجدالىمعهايستحيلبحهورةشخصيالهوتعيرحركةع!

و!ئعاستغرقتهاالتيالقصيرةالفترةهذهخلالاالتغيريمسىهالم

مصحوبة-الوعينحوحركةككل-الحركةهذهان.ص-!يحالمممرحية

منمريدن!وحركة--!ملالوقتنغسفيلكنها،كر!والتبالاام

وثوريجدبرفهمللتق!مجوركيوف!.تسنعدهـافنظدم-الوعي

فيه-طلعزائفورديبمنظارالتقدمترىلاصلبةاسسعلىينهضلانه

التقممئنصمسفيهتطلعوا!يبمنظ!اربل،الجميعاحلامعلىالمس

برالنشيانالجديرينالطفيليينالطلامارواحويلفع6ءهبالسالجد.يرينعلى

علىتاكيداباكملهلألموقفكيالعرضيةعلىادبهيدكانهنا؟من

ووهمثلتعنيهمانجكل،الزمنوفيالتاريخفي311رهـةمقولة

وتضحيهإ.استنقاذمنالحركسة

منالشخصعاتفريقاستنقاذاىاالمسرحيةفيالوكةادتفقد

ايضايجطء.لاوهناظلاصهممنالميإئوسمناخربفريقالفمحيإمهإوالى

يمكنواديا!ممرحيةشخصياتدينوالتفادالتشابهعلاقاتثور

علاقاتنإاكاننجير.اسعابرقاالبافيالرسممن/رمحضهااسحإلانإ

بينالمختلفةالعلاقاتكلكشفلان،الرسمهذا!كبماتظ!رلماضرى

..واحدرسمالىلاالرسوممنمجموعةال!يحتاجالشخصيات

اولهما.اساسيينفريفيئوجودالنهايإةإافياجملاناريداكنني

والطبيبسيمونوسونياوالعمومكسمهـيملفوإفباومار؟"وفالاسفارايضم

ويولياوسوسلوفوزاميسلوفباسوفيضموثانيهما،دوداكوفمه

بشكلمتعارضانالفريقانهذإان.وريومينوكيليرياوشإايىموف

،وكلماالتشابهمنالدوجةنفسعلىليسوافويقكلافراد،اساسي

اثنغربممماالاسا-يةفريقهصفاتمنفريقيإايالمردنصيبتمنإى

نوعامنالشخصياتيعصماهووهذا.الاخرالفريقمواقعمن

وهذإا.المسرحيالعملإداظلالعلاقاتجدليةيؤكدوماالغنص

التنهيوالموقمفالشخصيةمنلكلالجدليةالطبي!"وقلمكالغنى

فيهاكعبتالتيالانجبةاللحظةتخططعلىقدرتصإااروحيةوهبت

يالر9مهنالكإثيراليوملتثيرالرمانمنعاماسبصرإواجتياز

.المعامرةيلانسانيةوالالحاءات

ةبإ

حرإيثاكاصلر

ألليراىبلباسف!هباضهأ

*دابدااتلحودالي!العق

أ-
مسورث!


