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امااجم!.نو

ومع،شاعرأنهأساسعلىالأولالقامفيبييتسنفكرإننا

كبيرةطاقةوصرفالمديدةحياتهمنطويلاوقتاكرسفقد،ذلك

لمسرجكمديرأعواملعدةوقتهجلقضىوقد،المسرحياتلكتابة

فالطبعة.االناسوادارة،بالمسرجتتعلقأعمال،ب(الآبي)

موته،بعد،5291عامظهرتالتي،المجموعةلأعمالهالثانية

الكتابةمجالفيالنشورةأعمالهكلتتضمنلاأنهامنوبالرغم

وهذا،النصوصمنصفحةسبعمائةمنأكثرتحوي،)1(المسرحية

.بالمسرجالمتعلقةأعمالهحجمحولالدلالةبعضيعطيذاتهبحد

سبنسر)2(مقلداالأخرىإثرالواحدةالمسرحيةبكتابةييتسبدأ

تاثيرلهكانا!أى،والدءاعتادوقد.مراهقتهسنيفي،وشيللي

مرتفعبصوتيقرأان،حياتهمنالفترةهذهفيعليهفوي

انتباههتجذبقصيدةأومسرحيةلأية.دراميةالأكتزالصفحات

يقرأابنهوكان.وتاملياوأصيلادقيقافهمافهمهافييستغردتىوتجعله

لمأنهوبما،صياغتهافيمنهمكوهومرتفعبصوتالخاصةقصائده

بحاجةأنهاكتشففقد،العروضلعلمالفهمشديدوقتهايكن

لأبياتالموسيقىمننوعأيخلقلكي،للحضور،مالمستمع

وفي.يقولهأويكتبهماكلتمثيلعادةلديهتطورتوفد.شعره

الفنونمدرسةالىوانضنمالثانويةالمدرسةمنتخرجعندما،الحقيقة

كنوعفيهانفسهيرى،مصطنعةمشيةأحيانا-يتبنىكان،دبلنفي

كانالذيالوقتيخا،البطوليةالجأشرباطةعنيفتشهاملتمن

فيه.المعتملةبالصراعاتممزقشرممزقاداخلهفيه

فمسرحياته.بطوليهوماكلعلىمنصبأبالدرامااهتمامهوكان

بالعزلةتهتم،بالحزنومليئةالطابعرومانسيةكانت.المبكرة

التي(التماثيلجزيرة)المسماةالسرحيةأننجد،فمثلأ،والجمال

ليست،الدراميالشكلتتخذأنهاومع،1885)3(عامكتبها

عاموحوالي.ضميلدراميمحتوىذاترومانسيةقصيدةسوى

للقوميةالخاصوفهمه(أوليري)جونتأثيروتحت،1886

الخاصة؟عواطفهمنموضوعاتهمستمدايكتبأنقرر،المتطورة

.الايرلنديالأدبمنجديدلنوعبحاجةالبلادبأنيدركبدأوقد
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طالادحيبيا

جارفرزت

صاش!ففاا9ترجمة

اء!ك!،4حالغاليللأدبجديدعالماكتشاففيهابدأالتيالفترةوفي

باللغةالايرلنديةللكتابات(عميقةمعرفةعلىأيضاوالاستحواذ

التقليديةالمواضيعجانباطرح،عشرالثامنالقرنفيالانجليزية

الثانوية.والرومانسيات

التغيرهذا،2918،()4(كاثلينالكونتيسة)مسرحيةوتشهد

عامغونمودغرامفيوقوعهأسبابمنوكان.واًهدافهاسلوبهفي

هذءبهتعجبلكي"جداشعبيةلموهبة"بحاجةانهوادراكه9188

المسرحيةهذهكتبادن،القلبمتحجرةالعنيفةالجميلةالمورية

القاءبطريقةالتاًثرعميق-أيضاكانولكنه.أجلهامنالشعرية

مسرحيةفيالممثلاتإحدىوهيفارفلورانسبهتتفوهالذيالشعر

فيمثلتالتي،(هنترتودالجون(صقليةمن)قصة

الكونتيسةكتابةفيييتساعتمدوقد.0918عامباركبدفورد

مسزحيةاجلمنمناسبةوظنهاوجدهاقدكانقصةعلىكاثلين

خرافيةوقصصحكايات)لكتابهيحضركانالذيالوقتفيشعرية

،نعرامسودتهابكتابةوقام.1888،(الايرلنديينالفلاحينلدى

الأولىالنسخةوأنهى،9188عاممنآذارأوشباطفيالعملبادئا

.1918عاممنالأولتشرينفيشعرأ

البسيطة.العرضيةالأحداثعليتعتمدحبكةالمسرحيةوتملك

وتعارض،بالواقعتصطدمعندماأحلامهاعنالكونتيسةوتتخلي

وفي.الجائعينفلاحيهاأرواحشراءفييجدانشريرينتاجرينجهود

ييتسكتبوقد.ذلكوقوعتمنعكيروحهاتبيعالنهاية

مستمد"متميزشعريأدب!خلقفيطامحا(كاثلينالكونتيسة)

قصيدتهمنالعكسوعلي.والمسيحيالوثنيالايرلنديالتراثمن

الاهتمامعلىانصبتالتي،9188(أوزين)تطوافالطويلة

أفكارهبينالمزجتستهدفالمسرحيةهذهنجد،الوثنيةبالأساطير

المسيحية.ايرلنداوعاداتمعتقداتمعومشاعرهالخاصةالشخصية

الايرلنديالتراثفيوالمسيحيةالوثنيةالعناصربانيعتقدوكان

وتبرز.الزدوجالرأسذاتالالهاميةالينابيعمننوعأتشكل

منععبما(كيفين)الشاعريحاولعندماالسرحيةفيالخاصةمشاعره



بأنيعتقدوهو.لذلكفدا"نفسهوبقدمروحهابيعمنالكونتيسة

وان،السمواتبانيالىللفلاحينالنهائيالخلاصتتركأنعليها

هذ؟وكانت.الأطفالوانجابالزواجنحوموجهااهتمامهايظل

هذءوتشتد،غون)5(مودحبيبتهإلىمباشرةغيررسالةالفكرة

يدعيحيث،المسرحيةلهذهالعدلةالنسخفيبعدفيماالفكرة

وهي)الذاتيةالحياةأهدافبأن،(اليل)إلىتحولوقد،كيفين

معتتعارض(غونلموديتمناهاييتسكانالتيالجميلةالفنانينحياة

."الأزمانسرور"دالشاحبالواقع

،5918أعوامفيجذريبشكلالنصصياغةييتسأعاد

أوقاتفيطفيفةتعديلاتوأجرى،1091،1291،9191

أرض)مسرحيةأثارتهاهذه)6(الرئيسيةالتعديلاتوأولها.أخرى

.العامذلكتياترالأفينوفيمثلتعندما،4918((القلبأمنية

فلورانسمناقتراحعلىبناءالخفيفةالمسرحيةهذءييتسكتبوقد

دورتلعبأنباجيتدوروثيأخيهاابنةتستطيعلكيقدمتهفار

المقررمنكانمحترمزواجعنوتبعدهاشابةامرأةتغريطفلةجنية

لاالذيولهوهنالجنياترفقةالىوتحضرهاالأكواخأحدفييتمأن

ينتهي.

تمتمسرحيةأيضاوهي،0091الطليلة()7(،)المياهوتسبر

حى1885عاممنتأليفهاعلىييتسعملوقد،مراراصياغتها

عندراسةفهي:الأوضاعمنمختلفأنوعا،بعد)8(فينماأو5091

الطقوسمنمجموعةوهي.القلوبواتحاد،البطوليةالايحاءات

مسرحيةوهي،ييتسلكلامطبقأ،مسرحيةمنهاأكثروالمشاعر

السوسنوهما،والبطلةالبطليجدحيث،الهروبتمعلرمزية

الرموزسمنويقصد.التواليعليوالحياةالموتعنبحثا،والوردة

القرنمنالتسعيناتفيأنتجهاالتيقصائدهفيتظهرالتيكتلك

تظهر،الظلالتلكفعبر.الخفيللمعنىوزناتعطيأنسالماضي

منأبعدحبإلىترمزوكذلك،الحبعنالتضاربةالعشاقأحلام

.بشريغيرنوعمنحب،الحبهذا

واقعيةالىالقرننهايةفيييتسبهأحسالذيالسأمتحولوقد

منكبيراوقسطأ،طاقتهمعظمكرسوقد،القرنبدايةبعدجافة

قدوكان.الايرلنديةالمسرحيةالحركةأموروتنظيملادارةشجاعته

وهوالتاليالصيفوقضى6918عامفي)9(جريجوريبليديالتقى

،أيرلنداغريفي،كولمدينةفيمعهاالفلكلوريةالحكاياتيجمع

المسرجخلقاجلمنعنهيفتشكانالذيالحليففيهاوجدوقد

مع،الايرلنديالأدبيالمسرحبتأسيسمعاوقاما.الايرلندي

عاموفي،مساعدينكمديرين(مورجورج)و(مارتنادوارد)

الخلنج()حقلباسمالمعروفةمارتينمسرحيةمثلت9918

حدثتوقد.دبلنمدينةفي(كاثلينالكونتيسة)ييتسومسرحية

العمل،لهذاتعميدوكأنها،الأخيرةالمسرحيةاجلمنحرائق

شعبأنأساسعلىوأخلاقيةوسياسيةدينيةمعارضةوخلقت

الثرطة.حمايةتحتالسرحيةتمثيلوتم،روحهيبيعلنأيرلندا

:2091عامنهايةحتىبعملهيقومالايرلنديالأدبيالمسرحظل

ولكن،الحركةمن(مور)و(مارتن)انسحبالأثناءتلكوفي

بسببومورييضبيننشبالذيالعنيفالشجارقبلليس

38؟،أ!الما4ول!4جرانيا(و)ديارمويدالمشتركةمسرحيتهما

نواةجعلهاينويانالمؤلفانكانأخرىقصةوبسبب!أ،)ـ4"قا)01(

يوجدلاحيث)كتابةأإييتسشارعوقد.بعدفيمامشتركلعمل

عملفيالموضوعاستخداممنمورليمنع،2091شيء()11(

إلىينضمفوضويريفيسيدعنالمس!رحيةوتتحدث.بهخاص

بناتهمإخدىمنيتزوجثم،البارعينغيرالعمالمنمجموعة

تتلبسهحيبالأديرةأحدويدخل!الحترمينجيرانهعنوينفصل

ومنعالغوغاءقبلمنأخيراويقتلإبعادهويتمهرطقيةأفكار

عامبقراءتهييتسبدأالذي،نيتشهالفيلسوفيكونأنالممكن

فيالسوبرمانيالعنصرهذالابتداعهالكاتبعليأثرقد،2091

المسرحية.بطلشخصية

رئاستهاوتولى،الايرلنديةالوطنيةالدراميةالجمعيةفامتثم

هذءضمتوقد؟الايرلنديالأدبيالمسرجمحلبالحلول،ييتس

زودتوقد،(فاي)الاخوانأعضائهابينمنالجديدةالمجموعة

وتقدم.لهمبحاجةكانالذينوالممثلاتالايرلنديينبالمثلينييتس

،2091عام()12(هوليهانفي)كاثلينالقصيرةبمسرحيتهييتس

نجاحاالمسرحيةلاقتوقد.فيهاالرئيسيبالدورغونمودوقامت

لايرلنداورسمها،تضمنتهاالتيالموريةللرسالةخصوصأ،هائلا

بحقهاوارتكبتوالصاعبالأهوالمنالكعيرلاقتعجوزكامرأة

تردد*أثناءففي.لمساعدتهاليهبواأبناءهاتناشدوهي،كثيرةأخطاع

الناسيرى،()13(كيلالا)مدينةفيفرنسيةفوةهبوطعنالأنباء

.،كملكةتسير"وهيالصباميعةاللىارتذتوقدالعجوزهذه

فترةوفي.فعلأالدراميةالناحيةمنالتأثيرورائعةبسيطةوالسرحية

حازتاذذيالطاغيالتأثيريتذكروهو،ييتسكان،الشيخوخة

يتساءلى:،المثاهدينعليالتمثيليةهذهعليه

ليعدمواالرجالمنالكثيريذهبأنهذهمرحيتيسببتهل

ابم.؟)4الانكليزبرصاص

أعدتشعبيةلقصةمحاكاة()15(الحساءوعاء)مسرحيةكانت

عام(الكأس-الساعةأأما.الحواربعضلهاجريجوريالليدي

رجلفيهايظهر،نثريةأخلاقيةمسرحيةأصلأفكانت،3.91

الخلاصويتلقىمغفلأأحمقبداحتىتواضعوقدوعاقلحكيم

السرحيتينلهاتينوكان.شعرأصياغت!ييسرأعادثم،)16(بذلك

إظهارأجلمنويتسجريجوريليديقصدتهالذيالهدف

الريفسكانكلامفييظهرالذيالمتوارثالشعريالتقليد

:يفكران،سينجإلىبالاضافة،وكانا.المدينةالىوإحضاره
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غنيناهأوقلناهماوكل،فعلناهماكل

بالتربة،للاحتكاككنتيجةيأتيأنبدلا

.قويا)17(أناتيوسجعلالذيالاحتكاكذلكمن

ظلفي)هيدبلنفيمثلتالتيسينجمسرحياتأولىكانت

اتجهت-وقد.4091(البحرللىونالرا؟)و3091(الوادى

اكت!ثفهاقدبأنهيشعرييتسكلنالتي)والحزينةالحيويةسينجعبقريه

الفلاحينللغةمغايراستخدامالى(الصحيحةمجالاتهاالىوقادها

مزايايدامؤبحماسوكتبتمامأييتسذلكأدركوقد-،وتعلبيرهم

ييتسقلم،جريجوريليديجنبالىوجنبا.)18(اللغةتلك

المعروفةمسرحيتهخصوصا7،أنانيةبلاسينجمسرحياتعنبالدفاع

الأحاسيسذات،7091عام(المدللالغرب)فتىباسم

عداوةأحدثتوالتي،والمرحبالحماسةالليئةذلكومعالكوميدية

وفينما،الايرلنديةالنظروجهاتبعضقبلمنضدهاعنيفهوبغضاء

التيالشاعريةالصفةفلن،ذلكومع.الأمريكية-الايرلنديةبعد

.5ني؟أ3!ولء!وفريدةفذةتعتبرالمذكورةسينجمسرحيةبهاتتحلى

و(الحساءوعاء)،(كاثلينالكونتيسة)مسرحياتنجاحوبعد

)خمسجريجوريليديمسرحيةوكذلك(الكأمى-الساعة)

لندنمدينةفيالآيمسرحافتتح،5391عاملندنفي(وعشرون

منجدامغايرانوعاالأثناءتلكفيليتسوكان،4091عام

.المسرحيات

،مرةلأول(الملكعتبة)مسرحيةعرضتم3091عامففي

العصرمنايرلنديةقصةعلىتعتمدوهي،التاليالعامفيونسرت

ء*ن!ولك!جويرالملكبلاطفيالشعراءمطالبعنوتتحدثالوسيط

لمسرحيةأيضاأجزاثهاببعضتدينوكانت؟جالويمقاطعةفي

وتسجل.5091عامنشرتالتي(سانكانالثاعرألليسلدوين

منييتستحول()91(بوشروي.ب.)سد،طبقأالمسرحيةهذه

،(كاثلينإلكونتيسة)فيكيفينمثاليةفيظهرتكما-الإنفعالية

هذاوفيالواقععالمإلىس(الظليلةالحياة)فيغايلفوروعزله

الحقيقيالعالممنجزءاليصبحالشاعرسينشانيستعد،العمل

مكانعننظرهوجهةيؤكدلكيفيهالموجودةالتفاهاتضدويناضل

وقد5للسعرأرستقراطيةنظروجهةهذهلن.الأمةحياةفيالشعر

وكما.القوميةللسياسةأداقلتصبحالمكافحةالرغبةعنابتعدت

فطناالأقلعلىييتس"كانفقد،ستيوار.ت.م.أ.جأشار

كانتالتيالقوىبأنأدركقديكونوربمل6!صوفيلكانمابقدر

كوللمنتزءمعاديةالنهايةفيستكونربمالظهارهافيترغبغونمود

.ذاتها)02(دبلنلقلعةمعلديةهيمعلما

منغونمودتزوجتأنبعدالرومانسيةييتسأحلامانتهتلقد

الذفي،الجديدللغراميشعرءوأخذ.3091عامبرايدماكجون

التيالخساراتمؤثربسكليسجل6وزركساتهزخارفهالآنفقد

نحوأهدافهتفهمغونمودتكنلم.الكتومةإلرغبةلهسببتها

ء9

الجديدةالثقافةتريدلاوكأنهابدتنفسهاأيرلنداوحتى،أيرلندا

ييتسكان،(سينشان)الشاعرومعل.رفاقهمعيخلقهاكانالتي

لمسرحمديراأصبحوقد؟الجديدالعالملدخولاستعدادأتمعلى

التي:السرحياتعليلعناتهوسيلغضبهجاموصثالآبي

طريقةبخمسينتمثل7أنيمكن

.)21(..ج.والأغبباءالأوغادمعالحروبيومفي

ناحيةمنفتانهومابكلييتساهتماممنبالرغمولكن

الأبي:مسرححضورقبلمنمحبوبةمسرحيلتهتكنلم،الصعوبة

المئاتيقولوالسماءالذروةنبلغعندما

والتحليقالطيرانبذلكالتمسكأردتماذا

)22(المكاننغادرفسوف

فيهبماأنانيلييتسيكنولم،بالواقعيةيرغبونالحضوركان

المسرحيينجيليؤلفهاالتيالمسرحياتاجلمنيعملكيالكفاية

هومابكلمنحصرةتزالماكانتاهتماماتهجلولكن.الشبان

بطولي.

قصيدةوهي(كوشولان)موتكتبقدكان2918عامفي

أعمالومنفولكلوريةحكاياتمصادرعلىواسعبشكلتعتمد

بقيوقد.جراندىأووستانديث!فيرغسونصاموئيلالسير

حياته،طوالتفكير.منكبيراجانبايحتلكموضوع()كوشولان

فيمنهمكاكان1091عاموفي.)23(الحرجةالأوقاتفيخصوصا

عامنشرتالتي،(بيلشاطىء)عليالمسماةمسرحيتهتاليف

التعمدغيروقتلهكوشولانموضوعأيضاتعالجوالتي،3091)24(

كوشولأنموضوعأنكيف(بجيرسبيبيرجت)بينوقد.لابنه

علىمن"المعذلةالنسخةوفي؟نفسهبييتسالسنتقدمتكلمايكبر

(عمرءجمنالأربعينفيييضكانعندما)5.91عام(بيلشاطىء

التراثيةالناحيةمن،أنهمع،الأربعينفيكانالبطلنقرأ"أن

،فهذء.2()عحتفهلقيعندماوالعشرينالسابعةفيكان،المتواترة

الجدوىعديمييتسغرامانعكاساتبعضلهامسرحية،لذن

السرحيةهذهفيبدأوقد:لهابنعلىالحصولفيالفاشلةورغبته

يجعلولكي،وأسلوبهاالقصةهذهيحويالذيالاطاربتأليف

تقضكانتالتيالمجردةالأخطارتعكس!الشخصيات

إلاهماماالأعمىؤشخصيةالأحمقشخصيةلآن،)26(مضجعه

فينماسيصبحانواللذين.،و)كونشوبار(كوشولانشخصيتىظلال

انهنماع3791ثم2691عام)رؤيا(فيلملهامينالرمزينبعد

لنهنما:عنهامنفصلانفهنماذلكومعالمسرحيةحوادث.علييؤثران

المسرحيةوفي.ومعارضاتهتطرفهفيالمتزايدييتساهتماميعكسان

فيهاالسخريةمسحةوتذكرنا؟حدوثهاالتوقعبالنهايةإحساس

الاغريقيه.بالماساةالمتصلبوالعناد

صعوبة،أكثرموضوعا!ا7.(ديردر)مسرحيةفيييتسعالج

قتلااللذينوالرعبالخيانهعلىواحدفصلفييركزوهو



هذهفيوالإثارة.ديردرانتحا.ريثيرهلالتيوالشفقة)ناويق)27(،.

قصةوهي.وصادقحسيفيهاوالشعر،الحبكةمتقنةالمسرحية

و!د،"ورجلينامرأة"أسطورة،صلحأيلهيعرفلاشجار

.المجازيتصويرهابراعةفيقوتهاييتسحياةظروفمناستمدت

فيئنتصرديردرولكن،لذاتهواعشخصدورناويز()ويلعب

وبالفعل،.امتعارضةأحزان"وأحزانهما؟كوشولانعلىالنهاية

ديردرعلىالتركيزعلىالحضوراهتمامينصعثأنالمفروضمنكان

فيالكامنةالبساطةعنتبتعدالمسرحيةأنومع.ووضعها

بها.خاصاومترفعاغريبأولحارالهافإن،مصادرها

التالية،مسرحيتهفيكوشولانموضوعللىرجعييتسأنومع

تماماهمختلفةكانتالبطوليةقاس!4حأالغاليةللمادةمعا-لتهفإن

شعراكتابتهاأعيدوالتي،8091(الذهبيةالخوذة)فمسرحية

حكايةمنموضوعهاتستمد،0191(الخضراءالخوذة)بعنوان

،ساخرةهزليةمسرحيةوتعتبر،"بريكريوعيد))وهيفديمةايرلندية

نأومع.(القاسيةالحياةمنلحطةالكونهالييتسبالنسبةهزلية

كوشولانقتالتمتدحفانها،والتعارضاتالثاجراتتعكسالمسرحية

لديه:المصالحةوقوىالبهيج

مهما،الضحكعنتكفلنالتيالضاحكةالحيلةأختاروأنا

؟تقلباتمنحدث

الخيانةأنهمعبالمرارةيشعرلا.الذيالقلبوأختار

الجميع؟منلحقتهقد

الحب؟وتوزعتحبالتياليدواختار

.0)28(000المقامرنردكضربةوالحياة

عام(النجوممنالقادم)92(القرنأحادي)مسرحيةوكانت

فهي:شيء(يوجدلا)حيثلمسرحةصياغةإعادة8091

بعملالأولىالمسرحيةلبطلالمقنعةغيرالعرضيةالنثاطاتتستبدل

وهذا.(هيرنهمارتن)وهو،اقناعأأكثروببطلتركيزاأشدجديد

والتيهذهالخرافيةالحيواناتعنيارؤيملكالشابللعرباتالباني

إلىويتحول؟الشحاذينيجمعإنه،القائمةالأشياءنظلمستدمر

كانأنه،عليهالنارتطلقأنقبل،أخيراويدرك،عربيدسكير

المدمر.العنفلنشوةاستجابلأنهمخطئا

التي،أخرىحقبةوبدايةزمنيةحقبةبنهايةييت!اهتمامإن

يوجدلا)حيثفيالحديديةالحوافرذيالحيوانلهارمزأتتخذ

القادمالقرنأحادية)فيالقرنأحاديةالخرافيةوالحيوانات(شيء

عام(اللاعبةالملكة)مسرحيةفيجديدمنعادقد،(النجوممن

:اللاحظاتاحدىفيموصوفأصلهاوالتي،2291

،7091عامشعريةمأساةكتابةفي،أعتقدكما،بدأتلقدا

)القمرفياستعملتهاالتيالفكرةكانتالأثناءتلكفيولكن

ا!بيبالصامت

مكانكلفيمنهاعديدةأمثلةوجدتوقد،رأسيفيتبرز

أكتبأنمحاولاسنواتلعدةالعملمشهرأفضلأضعتقدوكنت

وألاكتشافمثالافيهاشخصيةكلتصبححيثشعريةمسرحية

التناقضة.بالنفسدعوتهقدماضياع

ماولن،المأساةتخلقالتيهيئالفكرةوليست،العاطفةولأن

كنت.أطلبهاكنتالتيالحياةأوالبساطةيملكيكنلمأنجزته

نأأستطعلمذلك"ومع،حصلالذيالخطأهومابالضبطأعرف

فيبرزوأخيرا.مسرحيتيعنأتخلىأنولاالفكرةتلكمنأهرب

الىحولتهاماإذاالمسرحيةعنالتخليأستطيعبأننيقرارفجأةرأسي

هنالسهلالعملهذابمثلحياتيفياقمولم؟ساخرةهزليةقطعة

منشهرخلالالحاليةالمسرحيةكتبتقدأننيأظنلأنني،قبل

لا.")ء3(.....الزمان

عاممرة.لأولمثلتالتي،(الوحشيةالكوميديا)وهذه

بهاالتمتعويمكن.المسرحخشبةفوقجدأمؤثرةكانت،9191

تعثيراتجدالتيالقناعنظريةامتدادإلىبالاضافةساخرةهزليةكقطعة

.1891)31((الحبيبالصامتالقمرأجل)منمسرحيةفيلها

السرحية.هذءفيييتس(نظام)فيأخرىغامضةعناصروهناك

البرقتفيوفنانةعاهرةهي)يور(للناقدطبقأ)ديسيما(،فشخصية

فيتفسيرالهانجدأنويخكن،النقيضةنفسهاسعنتفتشنفسه

عامكتبتالتي،(الساحرة)تتويجباسمالعروفةييت!قصة

.إي.فالناقدلرأيوطثقأ.291ععامونثرت،7918

الذيالشكلهوالمجنحالخرافيالحيوانفإن،ويلسون.سي

البجعةتنزلكما))ديسيما(321(إلىبهلتهبطالآلهيةالعنايةتخذء

لأناالفكرةهذهمعارضايناقشيورالبروفسورولكن،(ليداالى

بأنويقترحالوزراء(رثيسبلالجنحالحيوانتتزوجلاديسينما

.،تجدديسينماوأن،الساخرةالهزليةالسرحيةهذهداخلكامنةالمأساة

ليتمكشرط،ولكن،والسعادةالنقيضةنفسها،الموتمنبدلا

.)33(المهرجينباحدللاتحادمضطرةنفسهاتجد،ذلك

للاخراجالمناسبةالممعلةايجادفيتكمنالحقيقيةالصعويةوكانت

ماريونلتيسيااداراهالمساختيرتوقد.(ديردر)لسرحيةالأولي

لعبتذلكوبعد؟الأبيمسرحممعليأزعجالتعيينوهذا؟(دالاس

كانفقد)ديسيما(،لدوربالنسبةأما.الدورذلككامبلالمسز

كتابةبدأعندماكامبلباتريكعللمسزالدو!باسناديفكرييتس

محتملسببوهناك(اللاعبةالملكة)بعدفيماأسماهاالتيالسرحية

الخوذة)المسماةالساخرةالهزليةإلىالماًساةمنالانتقاللهذا

مسرحياتلتقديمرغبةيبهونأنيمكن(اللاعبةالملكة)(اوالذهبية

هوييتس!يريدعكانمافإن،ذلكومع.وممثليهالآيمسرحتناسب

فيلهتمماوهذا،يلائمونهوممملونوحضورجمهورلديهيكونان

مسرحيةمثلتوهناك.1691مايس2فيكوناردالليديصالون

أربعمنالأولىالمسرحيةوهي،1791الصقر()34(بئرعند)

هذءكتبتوقد.2191(للراقصينمسرحيات)بعنوانمسرحيات

نرإراسمالعرو!ةاليابايخةبالدراممااهتمامهخلالمنالمسرحيات
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وقد.باوندازراالأشهرالشاعربهاللاهتماموجههوالتي،لأ5،ا

نأبإمكانهكان.وبسيطاجديداتكنيكأالمسرحياتهذهمنحته

بمالهأفضلكانالمألوفغيرفالمسرحسالمتزمتالمسرحعنيستغني

الطقوسيةالاحتفالاتوهذه،الغامضالفنعنيبحثكانأنه

ذلكساعدهوقد.الرقصأنواعوشتىالموسيقىترافقهاظهرت

الكلماتمنوبقالبتصديقهايمكنغريبةحوادثخلقعلىأيضا

النمقة.

الوهممنالخلاصبعض(الصقربئرعند)مسرحيةوتلخص

الشيءعنالانسانبحثإلىترمزوهي.الشخصيالتأكدوعدم

التيالمضايقةعليالصقرويدل،عليهالحصوليصعبالذي

المجزرةطبيعةإلىيرمزفإنهكوشولانأما،الجرداتتفرضها

فتظهر،9191()35(الوحيدةإميرغيرة)مسرحيةأما.المتناقضة

أمامإميرقبلمنالذاتلنكران.عرضها،تعقيداأكثرتركيبا

يجهلهوالذي،التضحيهأعمالمنوحيدعمل.هو،كوشولان

زوجةفاندتقدمهاالتيالغامضةالمغرياتتعوقه،زوجها

نجاحآاكزفإنها،9191()36(العظام)حلماما.سيدهي

ففعها.سياسيهومامعطبيغيغيرهومالكلمزجهالا

ا!53!ص!!ا،اوديفوركيلاولعح"54ديرموتأشباجيقابلثوريجندي

أيرلنداإلىوالنورمانبو)37(سترونغجلبعنولينمسؤكاناالذذين

لانفصالهماويكن،شخصيتهمايكشفان.عشرالثانيالقرن.في

عنهما.بالصفحسلالتهمامنماشخصقاممااذاينتهيأنالحزن

وتنتهي،بذلكالقيامعلىنفسهيمسرأنيستطيعلاالجنديولكن

شعبيهنما.إلىللعودةوالشودتىالندمعلىتدلمنهمابرقصةالسرحية

أنهانجد،2191()38(المسيحصلبمكان)لسرحيهوبالنسبة

وهي،المقنعينوالممثلينوالرقصات،للموسيقيينأغانيتحوي

أسلوبتتخذالتيالمسرحياتفيوالخيالاتالصورمجموعات

تختلف،يجعلهاموضوعهافإن،ذلكومع.لهاإطاراالنو()

تمامتفهملكي(يارؤ)مسرحيةلموضوعالعرفةبعضتتطلبوهي

لا،الفكريلليأسضحيةنفسههووالذي،فالمسيح.الفهم

أشكالمنشكلهمالذين،الرومانالجنوديساعدأنيستطيع

وأالحزينمالكوكذلك،(يهوذا)أو،(لعازاراأو،الموضوعية

وتتألف.وعزلتهمبوحدتهميقتنعونالذين،والبجعةالصقر

عليتنويعاتأربع"منيورالبرفسورتعابيرحسب،المسرحية

بدونيعيشواأنيمكنالذينأولئكانقاذعنالمسيحعجزموضوع

."خلاص

عاممثلتالتيوالقمر()93(،)القطمسرحيةييتسكتب

،)04(سينجبأسلوبشبيهة،وغريبقصيرتدريبوهي،2691

و2891(ملكأأوديب)سوفوكليسلمسرحيتيترجماتهذلكتبعوقد

بمسرحيهييتسوانشغل.3491عامكولونيا(في)أوديب

؟0391عامحتى2591عاممن،3191عام،()41(البعث)

صلب)مكانمسرحيةفيالمتغيرةغيرالنظروجهاتتطوروهي

29-

وتتضمن،تأثيراوأكتز،حيويةأكئرمسرحيةوتجعلها(السيح

المسرحيةفكرةوتستقر.والفكرةللشخصياتوتطوراجيداتركيبا

فقد؟النقيضأنهأساسعلىللتاريخبالنسبةييتسنظروجهةعلى

فترةومعها،راديكاليةفكرةمعهاجلبتقدالمسيحيةبأنيعتقدكان

عبر،حيوياالتأليففيالمجردنظامهيجعلإنه.جديدةتاريخية

يتولدالذيالتفجرألتوتربوساطةثم،اًولاالايضاحيةالمحاورات

الديونيزيةاللاعقلانيةالقوةذيالتحتيالتيارذلك،الوضعبسبب

ويتعارض،المسرحيةعبريترددالذي،(المعربدةالشهوانية)

اليوناني،الرئيستينالشخصيتينحديثمعساخربشكل

دراميتهافيرائعةعنعبارةالمسرحيةالقطعةوهذه.والعبري

براعةأوجدتهاالتيالثقةأيضافيهاوتتضح.والمختصرةالدقيقة

لكتابةكانالذيالتأثيراظهارعلىتأكيدافيهاالحواروكان،المسرح

ييتس.شعرعلى،"الطلينتظم"،(يا)رؤمسرحية

)الكلماتفي.عملهاتعملالقائقةالمسرحيةالمهارةونفس

ييتسإحساسويسمح.3491،(النافذةلوحعلىالمكتوبة

وكي،السرحيةفيالحاصلالتوتربتنويعالسرحيةوبناءبالحوار

الذيالرعبلايصالالأروأجتحضيرجلسةمنواقعيةإفادةيستفيد

الروحية:)42(سويفتعذاباتجراءمنبهيحس

وعرايخأمحمومبعمىصدرهعلىتتلاطم...

بالدمالجبولصدرءفيالقلبلأن

.)43(الانسانيةطريقالىجرهقد

الساعةبرجملك)مسرحيةفإن،نفسهييتسقالهماوحسب

مسرحياتيمنمسرحية"أشهركانتة3491(،العظيمة

كانت،3591،ا(اذارفىالتامالقمر"ومسرحية،"الراقصة

فيواي!أوسكارعليهااعتمدالتيالفكرةعنثانيةنسخة

في؟انهمحقيقيينكلناسمقنعةليستوالشخصيات)سالومي(.

الهيرن(بيضة)مسرحيةأما.تودىشعائرمنأجزاءالحقيقة

فقد-"حياتيفيجمتبتهشيءأغرب"-3891،س!،ا+!!س!3"!ولءس!+

اللكة)مسرحيةمنبعمقهاوفلسفيةمأساويةأكثزلييتستبدوكانت

الاله،الطائر-ضدحربفي،كونجال،وبطلها.(اللاعبة

إنه.يحاربهالذيالشيعهوماتمامايفهملاولكنه:العظيمهيرن

ويح!سب(أتراكتا)يغتصبأنبالهفيويخطر،والحسالذهنمتبلد

يسرقأنقبلكانتمعلماالطبيعينصابهاالىستعودالأمورأنبذلك

4!ول.طآييدقتلهإلىقادالذيالشجاربدأوهكذاالهيرنبيضة

اًما،الفوضىالىفادتقدالالهمع"الأولىاقتال"جولةوكانت

جعلماوهذا،()أتراكتاحرمةانتهاكسببتفقدالثانيةالجولة

الجولةوتؤدي.كلههذاوراءالكاملالمعنىفهمفييفشلكونجال

صبتالتياللعنةحسبنفسههومقتلهإلىالصراعذلكفيالثالثة

نإ.حمارشكلعلىتقمصهوإعادة،أحمقيديعلىوذلكعليه

أسماهالذيالنوعمنالمأساويينالأبطالمنسكل()كونجال

لأنالقوىمحدود،(كوريولانوس)أو(عطيل)أوتيللوشكسبير



الموقففهمويسيءالأخطاءيرتكبفهو؟أخطاؤهذاتهاهيفضائله

ممامجسموغيرغموضلديههيرنوالإله..أخطاؤهاليهتقودهالذى

ذلك،.البطوليةكونجالنشاطاتإلغاعفيفعالدورلهيكون

ضدوالقتالالانسانضدالقتالبينالتمييزيخايفشلالذيالشخص

الانه.

عنمسرحيةبطريقة،9391،()44(المطهر!مسرحيةوتعبر

قلعةحولعنهاتحدثقدييتسكانخياليةقصةعناصربعض

بائعاالبطليكونالمسرحيةوفي؟سليجومدينةقرب،دارجان

وتظهر.وساكنيهالمدمرالبيتحكايةالوغدابنهعلييقص،متجولا

في،ذلكوبعدالعجوز-للرجلالبيتذلكتقطنالتيالأشباح

لاالبائعنقودبسبب،معايتساجرانوهما،للولدتظهر،النهاية

لعنةئخفيفثا،ذلكمع،الولدقتلجريمةوتفشل.المتجول

.الأمحلمحولتركزتالتياللعنةتلك،البيتذلك-فيالأشباج

حولوتدور،الأوريستيا)45(موضوعهافيتشبه،مسرحيةوهذه

بها.بدأالذيالجنسيالعملوعنلعائلةالمحتملالتطهيرمشكلة

الىيضيفالقتللجرائمالنموذجتكرارفيالظاهرةالسخريةإن

بواسطةتتحطمأنللدائرةيمكنولا،المسرحيةتطهرهالذيالرعب

نأاللهمنطالبا،النهايةفي،العجوزالرجلويصلي،البشرية

.الأمواتبقاياللىبالاضانجة،الأحياعوتعاسةبوسمنيخفف

قبلقصيربوقت،9391،()46(كوشولانموت)ييتسكتب

جريجوريليديبهازودتهالتيالمادةإلىجديدمنعادوهنا.موته

أيضأالسرحيةوقد.وازن؟(موريثممدينة)كوشولانكتابهافي

قبلمنمزيفةرسالةيعطىفكوشولان.(يارؤ)غرارعليوجعلها

وتلك،الحربالهةسحرتاثيرتحتالواقعة،(آيثنه)عشيقته

الموتإمكانيةيواجهإنهفيها؟أمللامعركةإلىتقودهالرسالة

إلىأقربأخلاقبكرم(آيعنه)عنويصفح،المعتادةبشجاعته

نأوشكعليأويفهأنومع،قاتلبجرجئصابثم.السخرية

يدعلىيعمالفعليالموتفان)كونلايش(،ابنهمالقتلمنهتنتقم

السخرية.دواعيمنوهذا،تافهةجائزةأجلومنأعمىرجل

قبلمنذبحهيتم،البطولةأعمتهالذي،هذا()فكوشولان

فيمكانهيستعيدوهوللمسرحيةالأخيرةالأغنيةفييظهر،مهرج

الفصحعيدثورةحدوثمعالأيرلنديللتراثالفولكلوريةالذاكرة

:1691عام

البريدمكتبفيوقفالذيما

()48(؟)كوناللي)بيرس()47(ومع

الجبلمنيخرجماذا

دماؤهم؟عليهالرجالسفححيث

)كوسولان!بأنفكرالذيذامن

فعلا؟وقفواحيثيقفسوف

مثلهأنجبأحدلا

الحديثة،زوجتهمن

بتشاؤمالحياةإلىينظرعجوزأرجلاولكن

.باحتقاريتصورء

،المكانذكرىلتخليدهناكتمثالا

.(شيبردأوليفر)أقامه

لدىمألوفةالقديمةالقصص"جعلإلىيهدفييتسكان

كللدىوفرسانهآرثرالملكقصصمعالحالهيكماالايرلنديين

متجددةأمةايجادعلىساعدففد،هذاعملهوفي."الكتبقراء

المتكبربالاحتقارحتفهبطلهيواجهأنالمناسبمنوكان،حديعا

.ا!نجازه)94(ينوينفسههوكانالذي

الحواشي

.ب.أنظرج،المنئورةغيرالمخطوطاتبعضحولتفصيلاتاجل3من)1(

اهععولح*،5!54"س!"!(ييضمسرحياتلدراسةنفديةمقدمة)ساول

.001-99صفحلت(91ع8)لما،43لا3354،،!لا!اع3

منصبفيعين،الانجليزيالثاعر(9915سعاع2)سبنسرادموند)2(

الملكة)و(الرعاةتقويم)الشعريةأعمالهأ!شهرمن.أيرلندافيرفيع

.(المترجم).0.(الجنية

ةأعدادء"+لم؟با*4ولأوللل33!لااأ3!"للاءأدبلنجامعةمجلة)فيمتضمنة)3(

.188عوتموز،حزيران،مايهر،ابريل

،5918عامفي،،ء!ا،)4!صاإلى4،،اعحا"االأصليالاسمتهجئةغيرت)4(

اللاحقة.الطبعاتفياستخدمماوهذا

ترجمةانظر،غونبمودييتسعلاقةعنالتفاصيلبعضمعرفةأجلمن)5(

9791،دمثق2وج1ج(ت)بلومهارولدلكتابالراهبهاتي

.(المترجم)

3،!!لأعء4ء!43،ح(المسرحيييتى)يوربيتركتابفيبالتفصيلىمذكورق)6(

.51-31صفحات(3691)(يلص!،ا!س"يل:ا!

ك!"534ع+اول34!هح7ء"*ءأ(الئمملليةأميركامجلة)فيمرةأولنشرت)7(

.0091،ماي!ء

.4091،أولكانون14في،دبلن،مولزوورثقاعةفيمرةأولمثلت)8(

.7091عاممرةلأولنثرتفقدالتمثيلنسخةأما

السرحبةالكاتبة(3291-1852)4!سللادا!داول!،3ك!+ه!ء3)9(

تزوجت(الأيرلنديالوطنيالمسرج)ييتسصديقهامعأوجدت،الأيرلندية

مدينةكوشولان)أعمالهاأشهرمن.1881،جريجورىوليامالسيرمن

الصورة)و(أيرلنديةشعبية-تاريخيةمسرحيات)2091(موريئم

القمر(بزوغ)القصيرةمسرحياتهاأشهرومن.2291(أخرىومسرحيات

.!المترجم)..-.(العملقاعة)(الأنباءنئر)و

س!+ا"داهولألأ7،!4أس!ول(دبلنمجلة)فيبيكر..بعناية.النصنشر(01)

.91اعحزيرانسأبربل

أ+لأاس!4ول،+ا،اثلا،443(الموحدالأيرلندي)لمجلةكملحقمرةلأولنثرت(1)1

.2091الثانيتشرين

،حزيران/أيار،6-5عدد،البيروتيةالآدابمجلةفيلهاترجمتيأنطر()12

.(الترجم).8191

تخلد3ط4ولولء47"353تسمىشعبيةشعريةقصةعلىالسرحيةنعتمد)13(

معهمبرتالجنرالهملوقد.الأيرلنديينللثوارالفرنسيينمساعدقذكرى

.8917علمكيلالافىرجاله

المجموعة(القصاثد)مجموعةمن(والصدىالإنسان)ييض.ب.و)14(

.393ص،5691
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كتابفيئم،ا309ًأيلول،ع"+اع،ك!الغالمجلةفيمرةلأولنثرت)15(

.04091(أخرىومسرحياتالكأس-الساعة)

فيوايلدليلإيسجلتها،(القسيىروح)بعنوانقصةعلىاعتمدت)16(

الثانيصالفصل،امجلد،1887(أيرلندافيالقديمةالأساطير)كتابها

-67س06

المجموعة(القصائد)،(البلديةمتحفزبارةلعادةاييتس.ب.و)17(

.368ص

ص،2291طبعة(ونثريةشعريةمسرحيات)ييتس.ب.وقارن)18(

والوفيرةالفنية،الأيرلنديةللهجةالأولالابشخدامإنا:421

.م.جم!برحيةفيكانت،الخلأقالفنأهدافاجلمن،والصحيحة

)نشرجريجوريليديمسرحيةوفيالبحر(الى)الراكبونسينج

.1(0الأنباء

المجلد(الانجليزيالأدبمجلة).الشعرعندفاع:!الملكعتبة")91(

.83ص،6391تموز،3العدد،الرابع

(الانجليزيللأدباوكسفوردتاريخ:الحديثالعصرمنكتابثمانية)02()

.326ص،6391

ص،المجموعةالقصائد،(صعبهوماسحر):ييض.ب.و)21(

401.

.571،ص،المجموعةالقصائد،(الآبمسرحفي)ييض.ب.و)22(

قصيدق،"كوشولان"موت:رثيسيةمعالجاتسبمهنلنبكانت)23(

الخوذة!و8091!الذهبيةالخوذق!،بيل"3091شاطىء2918؟"على

إمير"غيرة،1791!الصقربئر"عند؟0191!الخضراء

،"كوثولانموت9؟3491!ايةمواجمحاربة"،9191"الدحيدة

.9391،قصيدة"معزىكوشولان"و،9391

.3091عامح،+3ح7ح،43004*(السغالغابات)فيمرةاولششرت)24(

ح"+-!،!ء"حح،ول)(يش.ب.وأعمالفيكوشولانأسطورةتفسير))25(
(0591)4أهولهلمداس!ث!ءاولأ،ولمحأ!عول14،4"+ء53*ط3هلم*.كا.س!3،43.

.97ص

.201ص،3491،(والفراشاتالدواليب)ييتى.ب.وقارن)26(

قيادقتحتالمحاربينوأحد،(أوزنا)ابنهو(نيثه)يلفظ04*أص!3لسم)27،

.(المترجم).كوشولان

91،ع(2المجموعةفي)المسرحياتالخضراع(ةالحو):ييض.ب.و)28(

،8091اذار16فيمرةلاولمثلت(الذهبيةالخوذة)ومسرحية.243ص

الآبي،مسرحفيكلاهما،0191شباط01ففي(الخضراءالخوذة)أما

دبلن.

وقرنأسدوذيلفرسجسملهخرافييهران،القرناحادي8ا!53ءأوللم.()9

49

.(المترجم)الجبهةوسطفيوحيد

ص)-2291،نثريةومسرحياتشعريةمسرحيات):ييتس.ب.و)03(

428.

لمجموعة،القصائدا،(5!!!ولولأ*ه3وللا+)3ييض.ب.ونظرا(13)

وهي،183صالمجموعةنفس،القمر()أشكالوكذلك018ص

01ليتس"لنظام"مشابهعرض

5"،ححل!4ول444ء+.أ4!كاأ(والتراثييض):ويلسون.)ي.ف)32(

.182صن،5891

.أ44ص،639؟(المسرحييين!)بور.ب)33(

.1791،اذار3،"ح"3،ول!،،!ك!!(هاربرموق)فيمرةلأولبثرت)34(

9191الثانيكانون،شيكاغو+4عه!(شعر)جملةفيمرةأولنثرت)35(

.9191(للراقصيهتمسرحيتان)كتابفي)36(

فلك،ذيرمونت0171عامفيصاعد(اأ76-؟-/)03،3ل!ه"!ول)37(

منتزوجوقد،كملكديرموندتثبيتوأعاددبلنعلىوحصل،لانيستر

.(المترجم).ابيهاوفاةبعدلانيسترملكوأصبحديرمونتاخت

.2191(للراقصينمسرحياتأربع)في)38(

المزولة()و،4291تموز،"+حولهقعأأعص!(الحك)فيأولاثرت93()

.4291تموز،+ص!ا،اء

:قارن(مارتنادوارد)و(مورجورج)معالصداقةالمسرحيةتصف)04(

.482ص،5699(حياةسيرق)ييتس.ب.و

فيثم،2791حزيران،ول84لأا"اح)ادلفى(مجلةفيمرةلأولنثرت)41(

.3191(وأصدقافهروبارن!ميخائيلقصص)

بروايته"الشهيرالانجليزيالكاتب(1745-6679)سويلفتجوناثان)42(

.(المترجم).ايرلندياصلذووهوجيلفر(رحلات)

.267ص،المجموعةالقصاثد،(والقمرالدم):ييتس.ب.و)43(

.9391(ومسرحينانالأخيرةالقصلئد)في4()4

منوتتألف(اسخيلوس)كتبهاالتيالمسرحيةالثلاثيةوهي(الأوريستيا))45(

.(لمترجما).(زيومينيدلاو(شيوفورى)و(اجاممنون)

.(ومسرحيتانالأخيرةالقصائد)يخا)46(

،ئوريوقاثدأيرلنديشاعر(1691س9187)بيرسهنريباتريك)47(

رئيساكانعندما،1691الفصحعيدئورةفيلاشتراكهبالرصاصرميأأعدم

.(المترجم).المؤقتةللحكومة

)الجيت!مؤسسيوأحدنقابقائد(1691س0187)كونالليجيمس)48(

.(المترجم)1691الفصحعيدثورةفيأيضأأعدموقد(الأيرلندىالموطن

بان(نحتارةمسرحيات:ييض.ب.و)مفدمةعنعارةالنصهذا)94(

م(المترجم)791!ا،بوك!


