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دراسة وتحليل لمسزحية العصفىر األحذب
تاریخ الًصًل19/2/72 :

سرير مهرپًیا

*

تاریخ القثًل17/7/91 :

الملخص
ْٗسف ّصا الوقبل بلٖ زضاسٔ ح٘بٓ هحوس الوبغَـ ٍهسطح٘تِ «العػفَض األحدسة»؛ ألىّ
هعطفٔ ضرػ٘ٔ ّصا الطبعط تتكلت تحل٘ل آثبضُ ٍهالفبتدٍِ ،ال تَخدس بلدٖ اٙى زضاسدب
هعوقٔ حَل الوبغَـ ًٍتبخبتٍِّ .صا ٗامس علٖ ؾطٍضٓ خوع آثدبضُ ٍتدسٌٍْٗب ٍزضاسدتْب
للَغَل بلٖ هعطفٔ تبهٔ علٖ آضاءُ ٍؤفنبضُٗ .عس هحوس الوبغَـ هي ؤمجط الطعطاء ٍالنتبة
السَضٗ٘ي الوعبغطٗي ٍٗونٌٌب ؤى ًعتجطُ لالآ الوحبفل األزث٘دٔ فدٖ سدَضٗب فدٖ العػدط
الطاّيٍ ،هي الؿطٍضٕ ؤى ٗتعوق الجبحثَى فٖ تحل٘ل ًتبخبتِ األزث٘ٔ.
الكلمات الذليلية :هحوس الوبغَـ ،قػ٘سٓ الٌثط ،العػفَض األحسة.

* ذطٗدٔ هبخست٘ط هي خبهعٔ آظاز اإلساله٘ٔ فٖ مطج.
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المقذمة
هحوس الوبغَـ ضبعط ٍمبتت ٍهسطحٖ عطثٖ هي ضٍاز الحساثدِ فدٖ الطدعط ٍالوسدط
ٍاألزةٍ ،هي ؤقكبة قػ٘سٓ الٌثط فٖ الطعط العطثٖ الوعبغط .هي هَال٘س ثلسٓ السلو٘ٔ فٖ
سَضٗٔ عبم  1934م .عطف فٖ الػحبفٔ العطث٘ٔ قَال ؤمثط هي ضثع قدطى ثوقبالتدِ التدٖ
تٌبٍلت هَؾَعب س٘بسٍ٘ٔ ،ثقبفٍ٘ٔ ،اختوبعًٍ٘ٔ .طط لِ عسٓ قػدبدس ٍزٍاٍٗدي ضدعطٗٔ
ٍهسطح٘ب هٌْب «العػفَض األحسة»« ،حعى فدٖ ؾدَء القودط»« ،الفدط لد٘م هٌْتدٖ»
ٍ«التقطٗط» .بى الوبغَـ َّ الطبعط الصٕ متت ؤخول قػبدس الٌثط ثبلػسفٍٔ ،الصٕ ؤسم
هسضسٔ ضعطٗٔ هي غ٘ط ؤى ٗسضٕ َّ ،ضبعط الوستقجل ثوقساض هب َّ ضبعط الَاقع ٍالحبؾط.
الماغىط مىلذه ووشأته
الىالدة
ٍلس هحوس الوبغَـ عبم 1934م فٖ هسٌٗٔ تقع فٖ ضوبل سَضٗب اسدوْب "السدلو٘ٔ"
ٍّٖ تبثعٔ لوحبفظٔ حوبٓالسَضٗٔ ٍهب ٗتصمطُ هٌْب َّ الَحل ٍالجطز ٍاألثقبض ٍالطٗب هدي
ث٘ت الفال ٍ ،هي غو٘ن األسطٓ العػبه٘ٔ الونبفحٔ اًكلق الوبغَـ هٌتععبً ًفسِ عي غسض
ؤهِ ل٘نَى ّجتْب للَخَز(الوبغَـ.)6 :2002
الىشأة
ًطإ الوبغَـ فٖ ؤسطٓ ضٗف٘ٔ تقل٘سٗٔ؛ ٗقَلٍ« :الستٖ مبًت اهطؤٓ قَٗٔ ٍغلجٔ ،علوتْب
الح٘بٓ ؤى تعتوس علٖ ًفسْب فٖ تطث٘ٔ ؤثٌبدْب .ؤهّب ٍالسٕ فنبى ضخالً هسبلوبً ٍفق٘طاً ،قؿٖ
ح٘بتِ فٖ الحػبزٍ ،العول فٖ ؤضاؾٖ اٙذطٗي مإخ٘ط ،ؤهٖ مبًت اهطؤٓ خو٘لٔ ٍضدبعطٗٔ
فٖ قجعْبٍ ،تحت العَّض .ؤهٖ ؤعكتٌدٖ الحدم السدبذط ،الػدس ٍالسدصاخٔ»(الودبغَـ،
.)31-30 :2002
تلقٖ الوبغَـ تعل٘وِ فٖ السلو٘ٔ ٍحوبٍٓ ،مبًت ح٘بتِ التعل٘و٘ٔ هحسٍزٓ للغبٗٔ .ثدن
مبى الوبغَـ فٖ سي الطاثعٔ عططٓٗ ،سضس العضاعٔ فٖ هسضسٔ ذطاثَ فٖ الغَقٍٔ ،لنٌدِ
هب لجث ؤى ثسؤ السضاسٔ حتٖ قطض عسم االسدتوطاض فْ٘دب ،ضغدن تفَقدِ ،ألًدِ ؤحدمّ ثدإى
اذتػبغِ ل٘م الحططا العضاع٘ٔ ثل الحططا الجططٗٔ(ًفم الوػسض.)24 :
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الذيه واالعتقاد
بى الوبغَـ فٖ تلل الفتطٓ التٖ عبش فْ٘ب فٖ ثلستِ السلو٘ٔ مبى هي ضخبل الدسٗي
ٍٗقَل عي ًفسِ« :ؤًب فطٍٗس الط٘عٔ»ٗ َّ ٍ ،قَل ؤٗؿبً« :ؤحت اهلل .لست هتسٌٗبً ؤٍ ذبدفبً،
لسٕ خصٍض زٌٗ٘ٔ تطثَٗٔ ،مٌت ؤؾع القطآى فٖ م٘م قوبش حطغبً علِ٘ ،ضثوب هدي ٌّدب
ؤلفتٖ للنتبةٍ ،ؤلفتٖ للطدط ٍالكج٘عٔ ،مٌت ؤحم ثطادحٔ غفحب القطآى العت٘قٔ ؤثٌبء
ًعّبتٖ»(الوبغَـ.)154 :2001 ،
الزواج
لوب مبى الوبغَـ فٖ ث٘طٍ  ،فٖ ث٘ت ؤزًٍ٘م ،فٖ تلل الفتطٓ حدس التعدبضف ثٌ٘دِ
ٍث٘ي األزٗجٔ سٌ٘ٔ غبلح ٍّٖ ضق٘قٔ ذبلسٓ سع٘س ظٍخٔ ؤزًٍ٘مٗ .قَل الودبغَـ« :مدلّ
هب متجتِ فٖ «العػفَض األحسة» بلٖ قسن هي «غطفٔ ثوالٗ٘ي الددسضاى» ٍ«الفدط لد٘م
هٌْتٖ»؛ مبًت سٌ٘ٔ ّٖ الوطؤٓ فْ٘ب ،لن ؤمتجْب ثبلغعل ،مبًت معطٍ الدصّت فدٖ األضؼ،
سٌ٘ٔ هَخَزٓ فٖ مل حطف ؤمتجِ»(الوػسض ًفسِ).
ثوطٓ ح٘بتْوب ثٌتبى ،ضبم ٍّٖ قج٘جٔ ٍتعٍخدت لتسدتقط فدٖ ؤهطٗندب ٍسدالفٔ ،فقدس
زضست الفي التطن٘لٖ؛ ٗقَل الوبغَـّ« :وب(ضبم ٍسالفٔ) خٌبحبٕ ؤهبم العَاغف».
حياةالماغىط االجتماعية والسياسية
اوتماء الماغىط إلي الحزب السياسي
ٗقَل الوبغَـ« :مبى عوطٕ  13عبهبً ٍمبى ٌّبك ثطز ٍهكط فٖ السلوٍ٘ٔ ،مبى ٌّبك
حعثبى ٗتٌبفسبى فٖ السلوّ٘ٔ ،وب حعة الجعثٍ ،الحعة السَضٕ القَهٍٖ ،فدٖ قطٗقدٖ
لالًتسبة بلٖ ؤحسّوب اتؿح لٖ ؤى ؤحسّوب ثع٘س عي الحبضٓ ٍال َٗخس فٖ هقطُ هدسفإٓ،
ٍألًٌٖ مٌت هتدوس األقطاف هي الجطز اذتط الثبًٖ زٍى تطزز ،ألًِ قطٗت هدي حبضتٌدب
ٍفٖ هقطُ هسفإٓ»(الوػسض ًفسِ.)37 :
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السجه عىذالماغىط
ٗقَل الوبغَـ« :ؤثط السدي لن ٗغبزضًٖ َٗهبً .ففٖ السحي اًْبض مل األض٘بء الدول٘ٔ
ؤهدبهٍٖ ،سدقكت خوبل٘دب الح٘دبٍٓ ،لدن ٗجدق ؤهدبهٖ سدَٕ الطعدت ٍالفدع فقدف ال
غ٘ط»(الوػسض ًفسِٗ .)39-38 :عتقس الوبغَـ ؤىّ السدي غّ٘ط ًظطتِ بلدٖ الح٘دبٓ مث٘دطاً
ح٘ث ٗقَل« :مٌت فٖ العططٗي هي عوطٕ ٍمٌت ؤظي ؤى السدي َّ للودطه٘ي ٍالقتلٔ
ٍعٌسهب سدٌت فٖ الوطٓ األٍلٖ ضعط ثإى ض٘ئبً خَّطٗبً تحكن فٖ زاذلٖ».
حياةالماغىط األدبية والفكزية
بذايةالكتابة
مبًت ثساٗٔ متبثٔ الوبغَـ األزث٘ٔ الحق٘ق٘ٔ فٖ السديٍ ،هي ّصا الونبى ثدسؤ متبثتدِ
ح٘ث ٗقَل« :الطعط هتعٔ ،هع ؤًٌٖ لن ؤمي ؤعطف ؤى هب متجتِ فٖ السددي مدبى ضدعطاً،
مٌت ؤمتت ثعفَٗٔ تبهٍٔ ،ثعؽ هب متجت مبى علٖ ٍض الجدبفطاٍّ ،دَ ًدَ ضذد٘ع هدي
السذبى ،مٌب ًحػل علِ٘ فٖ السديٍ .قػ٘سٓ «القتل» التدٖ خعلتٌدٖ ضدبعطاً ،لدن ؤمدي
ؤعتقس ؤًْب قػ٘سٓ ًثط موب غٌّفْب القطاء ٍالٌقبز».
وظزةالماغىط
لن ٗني الوبغَـ شا ًععٔ تطبئه٘ٔ ،ضغن ؤىّ ؤعوبلِ تفد٘ؽ حعًدبً ٍمأثدٔ ،لندي هبزتدِ
مبًت عبلوبً هغلفبً ثبلحعى ٍالنأثٔ ،ألًّْب هي ٍاقع هلٖء ثبلقْط ٍالحطهبى .لقس ؤثس الوبغَـ
ثبلتعج٘ط عي الوالن ٍالسبذط ،عي التطبئم ٍالتفبئل ،عي الفط ٍالحعى ،عي األحالم ٍاٙالم،
فنبى ضعطُ هطآٓ ًبغعٔ عنست ٍاقعِ العطثٖ زٍى تدعٗ٘ي ٍفدٖ خو٘دع متبثبتدِ ٗلودم
الدبًت اإلًسبًٖ ثقَٓ ضسٗسٓ.
األسلىب فی كتاباته
الوبغَـ اثي الحساثٔ الطعطٗٔ اللجٌبً٘ٔ َّ ،ؤحس ؤّن ضٍاز قػ٘سٓ الٌثط العطث٘ٔ ٍضدبعط
التسنع هي زٍى هٌبظ ٍمبى هي مَمجٔ الطعطاء الصٗي عولَا فٖ هدلٔ «ضعط» فٖ هكلع
الستٌ٘ب  ،لقس مبى الوبغَـ ضادساً ٍمبى ٗعتوس علدٖ تدبضثدِ الصات٘دٔ ٍّدَ هلودَس هدي
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األض٘بء التٖ ضس االًتجبُ بلٍِ٘ .لن ْٗتن الوبغَـ ثدَظى ٍال قبف٘دٔ ٍال آزاة ٍال ضدعبدط
س٘بس٘ٔ فٖ ؤضعبضُٗ .نتت هحوس الوبغَـ هي ذبضج النتبثٔ ثػفتْب قؿ٘ٔ فبلنتبثدٔ فدٖ
ًظطُ لن تجق لسْٗب ضسبلٔٗ .قَل الوبغَـ« :ؤًب ال ؤمتت ثل ؤًدعف ٍؤؾدبف :حد٘ي ؤمتدت
الطعط ؤضعط ثبلسعبزٓ ،ؤحم ًفسٖ تٌتػط علٖ حبل الط٘رَذٔ التٖ ؤعبًٖ هٌْب».
ٗستعول الوبغَـ التطجِ٘ ٍؤزٍاتِ مث٘طاً فٖ ضعطُ ٍمتبثبتدِ ٍالتطدجِ٘ زادودبً ٗدسدس
ٍٗدسن ٍخِ الطجِ ،بًِ ٗقَل :ؤحت ٍاٍ العكف ٍلني ؤحت مبف التطجِ٘ ؤمثط.
الحزية عىذ الماغىط
مبى هحوس الوبغَـ عبضقبً للحطٗٔ فعٌسهب مبى هحوس الوبغَـ فٖ السديٗ ،عتقدس ؤىّ
الحطٗٔ ّٖ هٌكلق مل ضدٖءٍّ .دصُ ّدٖ ضسدبلٔ« :النلودٔ ّدٖ الحطٗدٔ ٍالحطٗدٔ ّدٖ
الوعٌٖ».
الىطه عىذ الماغىط
بى اثتعبز هحوس الوبغَـ عي ٍقٌِ ٍهسقف ضؤسِ خعلِ هعدجبً ثبلَقيٍ .مإىّ الدطٍ
الَقٌ٘ٔ قس غبض لِ هطمّت .موب ٗالحظ فٖ متبثبتِ تبضٓ ٗتجطّؤ هٌِ ٍٗسدرط الدَقي ٍفدٖ
ؤح٘بى ؤذطٕ ٗوس الَقي ٍٗحجِّٗ .قَل الودبغَـ فدٖ الحدَاض هدع عجدسالنطٗن العفٌدبى:
الَقي ؤًب ٍؤًت ٍثق٘ٔالٌبس ،الَقي ٗجقٖ ٍالسلكٔ تصّت».
السخزية عىذ الماغىط
ٗقَل الوبغَـ عي السرطٗٔ« :ؤهٖ ؤعكتٌٖ الحم السدبذط ،الػدس ٍالسدصاخٔ ،ضئٗدٔ
العبلن ثطبعطٗٔ األهَض األذطٕ تعلوتْدب هدي ؤثدٖ»(الودبغَـٗ .)115-114 :2001 ،قدَل
الوبغَـ فٖ السرطٗٔ« :ؤًب ؤحت السرطٗٔ مث٘طاً ٍمل مبتت خبزّ ٗلعهِ عالج ًفسٖ .لدسّٕ
احسبس عو٘ق ثبلسرطٍٗٔ ،ؤمطُ السوبخٔ مث٘طاً».
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فكزته
ضغن اعتقبز الٌقبز ثإىّ هحوس الوبغَـ تإثّط ثبلت٘بضا العبلو٘ٔ الوعبغطٓ تبثطاً مج٘دطاًٍ ،
تحسٗساً الوسضسٔ الطهعٗٔ الطٍهبًس٘ٔ التٖ مبى ٗوثلْب ثدَزل٘ط ،مودب ٗقدَل الودبغَـ« :ال
ؤستك٘ع ٍل٘م هي حقٖ االعتطاف ثإًٌٖ تإثط ثجَزل٘ط ؤٍ ؤٕ ضبعط ؤخٌجٖ آذدط مٌدت
ؤقطؤ ٍؤقلع ثبلػسفٍٔ ،هَقفٖ عي ّصا الطعط ٍّصُ الٌوبشج مبى مودي ٗندَى فدٖ سدَ
الوسٌٗٔ ٍٗطخع فٖ شامطتِ النث٘ط هي األضد٘بء التدٖ ضآّدب ٍّدٖ غطٗجدٔ عل٘دِ ،ؤغدَا
الس٘بضا ٍؤغَا الجبعٔ فٖ الحَاً٘ت ،لني عٌسهب مٌت ٍؤعَز بلٖ ث٘تٖ الطٗفٖ الوتَاؾع
لن ٗني ؤهبهٖ ؤٍ فٖ شامطتٖ علٖ اإلقال سَٕ عَٗل الطٗح ٍٍحطٔ الطٗف الووتس ؤهبم
ًبظطٕ ،فال ؤزضٕ ثبلتبلٖ هي ؤٗي خبء ّصا التإثط ثجَزل٘ط ؤٍ غ٘طُ».
بش ٗجسٍ ؤىّ الوبغَـ لن ٗتإثط ثإٕ فنطٓ بالّ ًفسِ .بًٌب ًعطف الوبغَـ ٍبثساع٘بتٍِ ،مبى
هطَْضاً ثبلطعط الوجس ٍالوجنط ٍّصا ٍاؾح هي آثبضُ ٍمتبثبتِ .الوبغَـ َّ الدصٕ ؤسدم
قػ٘سٓ الٌثط العطث٘ٔ فٖ العبلن العطثٖ ألٍل هطٓ.
دراسة مسزحية العصفىر األحذب مه حيث الشكل
عىىان المسزحية وفصىلها
بىّ عٌَاى الوسطح٘ٔ «العػفَض األحسة» ًفسدِ تإم٘دس علدٖ هؿدوًَْب .قدبل هحودس
الوبغَـ« :متجت «العػفَض األحسة» ألًٌّٖ مٌت هرتجئبً فدٖ غطفدٔ ًػدف٘ٔ ؤٕ عٌدسهب
تقف تؿطة ضؤسل السقف ،مٌت فْ٘ب مبألحدسة»(الودبغَـ .)91 :2001 ،بى العػدفَض
قبدط ٗك٘ط بلٖ السوبء ٍَّ هي هظبّط الحطٗٔ التٖ ٗجحدث عٌْدب النبتدت .ثْدصا السدجت
اًترت النبتت ّصا العٌَاى لوسطح٘تٍِ .ملؤ العػفَض الصٕ َّ عٌَاى ّصُ الوسطح٘ٔ شٍ
ؤّو٘ٔ ثقبف٘ٔ هع ؤًِ لن ٗني ضهعٗبً ٍلني مبى الطهع َّ الَس٘لٔ التٖ اسدترسهِ النبتدت
فٖ هسطح٘تِ.
المشهذ األول مه الفصل األول
قس ثسؤ النبتت ّصا الوطدْس هدي السددي مبلسددَى األذدطٕ فدٖ هندبى ثع٘دس هدي
الودتوع ،فطجِّْ ثقفع ثططٕ هدَْل ٍزل٘ل ّصا التطجِ٘ َّ عسم الحطٗٔ ٍاالسدتقالل
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لنل السدٌبء .بىّ مل الوسدًَ٘ي فٖ ّصُ الوسطح٘ٔ القَا فٌَى التعدصٗت الورتلفدٔ فدٖ
األقج٘ٔ الوظلؤ الوسَّضٓ ثبلحطاة .تعطفت علٖ الطرػ٘ب الطد٘س٘ٔ ؤٍ األغل٘ٔ فدٖ ّدصا
الفػل ثل فٖ ّصُ الوسطح٘ٔ ٍّن :النْل ،القعم ،العبظة ٍغدبًع األحصٗدٔ .بىّ السددٌبء
مبًَا ٗحبٍلَى ؤى ٗسبٍهَا هع الظلن الوَخَز فٖ السددي ٍهعبًبتدِ ٍظلوتدِ ،ألًَْدن لدن
ٗدسٍا ح٘لٔ فٖ الترلّع هدي العًعاًدٔ .فعلدٖ ّدصا تتحدس الطرػد٘ب فدٖ الوسدبدل
الورتلفٔ ٍٗحنٖ ثعؿْب عي ٍعْ٘ن ثبلسلكٔ .فنل ٍاحس هٌْن ٗطبّسٍى العبلن ثدإعٌْ٘ن
ٍٗفنطٍى ثطنل آذط ٍٗتوٌَى ؤى تتحقق ؤحالهْن ٍؤى ٗرطخَا هي ّصُ الطدقبٍٓ التدٖ
استغطقَا فْ٘بٍ ،ؤى ٗجسئٍا ح٘بتْن ؤحسي هي الح٘بٓ التٖ مبًَا فْ٘ب.
المشهذ الثاوی مه الفصل األول
ٗطسن لٌب النبتت ّصا الوطْس فٖ قفع ٗرّ٘ن عل٘دِ الظدالم ٍٗدتنلن غدبًع األحصٗدٔ
ٍالكبلت فٖ ّصا الوطْس ؤمثط هي الجق٘ٔ ،ألًْن مبًَا ًبدو٘ي .فددط األحبزٗدث ثٌْ٘ودب
حتٖ سإل الكبلت غبًع األحصٗٔ عي سجت اعتقبلِ ٍزذَلِ فٖ السدي .فقس حنٖ الكبلت
ٍؤغغٖ غبًع األحصٗٔ ،ثن ععم الكبلت ؤى ٗػطخ ٍؤّلِ فٖ الٌَم ،ألًِ ٗطٗس ؤى ٗثجت ثْصا
الػطاخ ألسطتِ ؤًِ اًسبى ٍلِ احسبس ٍضعَض .فٖ الٌْبٗٔ است٘قظت ؤهِ هصعَضٓ ٍغفعتِ
ثقَٓ علٖ فوِ .بىّ ّصُ الطرػ٘ب مبًَا ٗقؿَى ؤٗبهْن هي ًبح٘ٔ هدع ال٘دإس ٍالقٌدَـ
ٍالقْط ٍالتعصٗت فٖ السديٍ ،هي ًبحِ٘ ؤذطٕ ًعلن ثسقّٔ فبدقٔ ؤًْن ٗكلجَى ؤى ٗػدلَا
بلٖ الْسٍء ٍالسنَى ٍٗنسجَا حطٗتْن الحق٘ق٘ٔ.
الفصل الثاوی
قس ثسؤ النبتت ّصا الفػل فٖ قطٗٔ علٖ تُرَم الػحطاء ،تدوع الفالحدَى ٍؤًْدن فدٖ
َٗم الحطط ٍقَفبً هي حَلْن غجبض ٍاألضؼ غجطاء ،بًْن ٌٗتظطٍى الفطج ٍال فطج؛ ٗوثّل فٖ
ّصا الفػل :الدسّ ،الدسّٓ ،الوطَُ ،الحجلٖ ٍعسز هي الفالح٘ي الودْدَل٘ي ضخدبالً ًٍسدبء..
فلصلل ٗقطضٍى ؤى ٗطحلَا هي شلدل الوندبى الجع٘دس .حبٍلدت الددسٓ ؤى تقدٌعْن ثْدصُ
الدولٍٔ« :لني الوٌسٍة العضاعٖ قبزم ّصا الٌْبض»ٍ ،تكلت الدسٓ هي ظٍخْدب النْدل ؤى
الٗقف ؤهبم الوٌسٍة العضاعٖ متوثبلٍ ،الدسّ ٗسعٖ ؤى ٗنَى قَٗبً موب مبى فدٖ القدسٗن.
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ٗػل الوٌسٍة العضاعٖ هي الوسٌٗٔ لنٌِ ٗػل ٍٗصّت زٍى ؤى ٗطٍٍُٗ ،دإتٖ ثدسالً عٌدِ
هٌسٍة غٌبعٖ هعلقبً علٖ عٌقِ األٍضا الثال ؛ ثن ثسؤ ثبلتنلن ،قجل مدل ضدٖء زعدبّن
بلٖ السنَ  .فٖ ذتبم ملوتِ حبٍل ؤى ٗسضك الٌبس ثدإىّ ؤحدَالْن ٍظدطٍفْن النئ٘جدٔ
ل٘ست هْؤ ثبلٌسجٔ للسلكٍٔ .ؤذ٘طاً اًتحط الدس ألًِ ؤغجح غ٘ط قبزض علٖ بًدبظ عول ٍلَ
غغ٘ط فعٌسهب ؤضاز الوٌسٍة ؤى ٗتولع هي ؤسئلٔ الفالح٘ي .فسقكت ٍضقتِ علٖ الغجدبض
ٍفٖ ّصا الَقت اغتٌن الدس الفطغٔ ٍؤسط بلْ٘ب ثحطٓ ال ضعَضٗٔ ٍاًحٌٖ اللتقبقْبٍ ،لنٌِ
ٗتدوس فٖ هنبًِ فدإٓ فلن ٗتحقق حلوِ النج٘طٍّ .صا مبى للدس ؤهط ثق٘ل االحتوبل ألًِ
قؿٖ فتطتِ ثبلجكَلٔ ٍؤهب اٙى فػبض غ٘ط قبزض علٖ فقساى عظوتِ ٍضعج٘تِ التدٖ مسدجْب
قَل التبضٗد .حتٖ تطبخطُ ظٍختِ ٍؤّلِ هطبخطٓ خسّٗٔ ٍّصا لِ ٗندَى ؤسدجبثبً ٍاؾدحٔ
الًتحبضُ.
الفصل الثالث
ًطبّس فٖ ّصا الفػل اًقالثبً غ٘ط قبضدٔ ٍَّ ٍغَل ثعؽ األضربظ الصٗي مبًَا عسٗن
النفبءٓ بلٖ الطتت الدل٘لٍّٔ ،صا الت٘بض حس علٖ ضرػ٘ي ّوب ل٘سب بالّ النْل الصٕ مبى
هحجَسبً .ؤهّب اٙى ف٘ػجح ؤه٘طاً هستجساً مبى ٗقبثل الٌبس موقبثلٔ الحبضس هعْنٍ .العبظة
الصٕ مبى هعطٍفبً ثبلطصٍش الدٌسٖ ،غبض اٙى قسٗسبً ٍظاّساً ٗحتطهِ الٌبس ثح٘ث ٗطدبض
بلِ٘ ثبلجٌبى .فعٌسهب مبى ٗكط الطعت هسدبدلِ ؤٍ هطدنالتِ ثدسالً هدي حوبٗتدِ ٍتلج٘دٔ
ضغجبتِ مبى ٗتطبحي ثػَضٓ ضسٗسٓٗ ٍ ،إهط حطاسِ ثإى ٗكلقَا الطغبظ علْ٘ن.
ؤهب هطافق األه٘ط الصٕ حؿط هع األه٘ط ٗلعت زٍضاً بٗدبث٘بً ٍٗػطفِ عي العول السدّٖء،
ٍٗصمّطُ عٌسهب مبى ٗعول األه٘ط عوالً ذك٘طا ً.ثن ٗإتٖ زٍض القسٗم الصٕ مبى فٖ السبثق؛
العبظة الوػبة ثبلطسٍش الدٌسٖ ٍمبى هعتقالً هع األه٘ط .عٌس ٍضٍز القسٗم بلدٖ هنتدت
األه٘ط قبل األه٘ط لِ « :لتعّدط ؤغػدبى العدبلن ثدال تَقدف ٍلتدٌفؽ عج٘طّدب علدٖ اللح٘دٔ
الوجبضمٔ» .فٌطٕ ؤى استوطاض الح٘بٓ فٖ القطٗٔ هع ّصا الظلن ٍالطقبٍٓ ٍالوػ٘جتِ ٍالفع ال
ٗحتول علْ٘ن خو٘عبًٍٗ .طخّحَى الوَ الططٗف علٖ الح٘بٓ الوردلٔ الفبؾحٔ ٍّصا مبى
ثػالحْن.
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الفصل الزابع
ٗطسن لٌب النبتت ّصا الفػل فٖ قبعٔ هحنؤ هٌرفؿٔ السقف ٍهظلؤ .حبخت هسخح
ثبلسال علٖ ٗو٘ي القبؾٖ .الوتْن ٗقف ثع٘ساً مبلدطشً َّ ،فسدِ غدبًع األحصٗدٔ الدصٕ
مبى هعتقالً فٖ الػحطاءٍ ،خطهِ َّ موب مبى ٗسّعٖ القبؾٖ ؤهط ضدٌ٘ع ٍاسدتْتبض ذدالف
تقبل٘س الَقي ٍؤٗؿبً حول السٌبثل الدبفٍٔ ،التدَّل حبف٘بً هع ظٍختِ ٍؤقفبلِ علٖ العخبج
الوحكن ،هكبلج٘ي ثبلوكط ٍالحتً .طبّس فٖ ّصا الفػل م٘ف٘ٔ الظلن علدٖ الوظلدَه٘ي
ثَؾَ  .ؤهب الدطم الثبًٖ الصٕ اتْوْوب َّ ؤىّ غبًع األحصٗٔ ٍظٍختِ عٌسهب اقتطة ؤحدس
ضخبلْن هي الوتْن للتحق٘ق عي سطّ شلل العول ؤٕ حول السدٌبثل الدبفدٔ قدس ؾدطثبُ
ثبلسٌجلٔ ثقسَٓ ضسٗسٓ علٖ فوِ ٍٗسِٗ.
فطؼ اإلقبهٔ الدجطٗٔ علٖ األم فٖ الػحطاء هي الطهبل ،هدع هػدبزضٓ مدل ؤهطدبقْب
ٍؤقطاقْب ٍؤزٍا ظٌٗتْب ٍهٌعْب هٌعبً ثبتبً هدي الحٌد٘ي ،فٌدسضك ؤى شلدل الوندبى مدبى
هؿحنبً ٍلن تني هحنؤ .ثن قطض الوحنؤ ًظطاً لإلفبزا ٍالَقبدع الساهغٔ ٍثٌدبء علدٖ
اعتطاف الوتْو٘ي خو٘عبً قطض الوحنؤ بعسام الوتْو٘ي ٍ"الكفل٘ي الػغ٘طٗي" فٖ ل٘لٔ
عبغفٔ.
أسلىب الماغىط ولغته فيالمسزحية
األسلىب الساخز والبسيط عىذ الماغىط
بى الوبغَـ استرسم األسلَة السبذط فٖ مدل تإل٘فبتدٍِ ،اضدتْط الودبغَـ ثبلطدبعط
السبذط فٖ األٍسبـ األزث٘ٔ ٍثلغتِ الطعطٗٔ الحسٗثدٔ مدبى ٌٗتقدس حنَهتدِ غدطٗحبً .بى
استعوبل الوبغَـ األسلَة الٌقسٕ ٍالسبذط فٖ هسطح٘بتِ لدن ٗندي فْودِ غدعجبً هدي
خبًت القبضت ثل ثبلعنمٍ ،سججِ الجسبقٔ فٖ تعدبث٘طُ ٍلغبتدِ ٍحَاضاتدِ الطدعطٗٔ .مدبى
الوبغَـ ٗنتست هالفبتِ هي اللغٔ الجس٘كٔ ٍهي الطت٘ؤ ٍهي الٌنتٔ ٍهي الْنّ الس٘بسٖ
ٍاالختوبعٖ ٍهي التوطز األذالقٖ .هثالً فٖ ّصُ العجبضا ًطبّس سرطٗتِ ٍثسدبقتِ فدٖ
ًفم الَقت« :ؤٍ ،ثبذتػبض ،تػَضٍا مل ؤقفبل الطط هقكّعٖ األٍغبل ٍاألًَف ٍاألغبثع،
ٍهعجئ٘ي فٖ غٌبزٗق»(الوبغَـ ،العػفَض األحسة.)15 :
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استرسم الوبغَـ األسلَة الحعٗي ٍالوإسبٍٕ فٖ تػَٗط ؤحسا هسطح٘تِ «العػفَض
األحسة»؛ هثالً عٌسهب ٗقَل القعم« :لقس ؾطثًَٖ علٖ النتف٘ي ٍضسٍّا ضبضثٖ مبلعطت ٍلن
ٗقَلَا عٌٖ حتٖ :بًسبى هب»ّ .صا األسلَة مبى ٗتإثط فٖ شّي القبضٕء مث٘طاً عٌسهب ٗقطؤ
الظطٍف الوإسبٍٗٔ السبدسٓ علٖ األهبمي التٖ ضسوْب الوبغَـ ثسقٔ ٍعٌبٗٔ ٍافطٓ.
األسلىب الشعزی عىذ الماغىط
بىّ لغٔ الوبغَـ فٖ ّصُ الوسطح٘ٔ ؤٗؿبً ّٖ لغٔ ضعطٗٔ هحنَهٔ ثبسترسام األزٍا
األسلَث٘ٔ األمثط زقٔ ،لغٔ ال ترؿع لالعتجبضا الػبضهٔ ،لغٔ اقتػبز هصّل ٍلغٔ سدحج٘ٔ
هتحطمٔ ،لغٔ خطٗئٔ تحفل ثجعؽ السّوب التقل٘سٗٔ للطعط ،التنطاض ٍالدٌبس االستْاللٖ،
لنٌْب هتحطضٓ هي مل ق٘سُ ٍتك٘ع األفنبض ثسَْلٔ ٍٗسط .هسط هحوس الوبغَـ ٗجسؤ هي
اللغٔ العفَٗٔ ،الالشعٔ ،النبضفٔ ،الوتسفّقٔ ثجطاءٓ ضٗف٘ٔ.
األسلىب الىاقعی عىذ الماغىط
ًستك٘ع ؤى ًقَل بى الوبغَـ مبى شم٘بً خساً ،ثل مدبى ؤشمدٖ هدي ؤغدسقبدِ األزثدبء
اٙذطٗي فٖ اذت٘بض األسلَة الوتو٘ع ٍبًتبخبتِ الد٘سٓ .فعٌدسهب ٗقدطؤ ٍٗطدبّس الطدرع
ٗطغت ثقطاءٓ هب ٗحنٖ عي ٍاقع حبلِ ٍٗتطَ ألًدِ ٗحدطك هطدبعطُ ٍؤحبس٘سدِ .علدٖ
سج٘ل الوثبل« :قػط هي الطذبم تح٘ف ثِ األضددبض الَاضفدٔٗ ،قدف عٌدس مدل ضمدي هدي
ؤضمبًِ ...الد»(الوبغَـ ،العػفَض األحسة .)93 :هدي ٌّدب ًفْدن ؤىّ الودَاقي عٌدسهب ال
ٗستك٘ع ؤى ٗقف ؤهبم السلكٔ ثطنل هجبضط سججِ الرَف هي العقَثب الػدبضهٍٔ ،لْدصا
فٖ ضؤٖٗ غبض هسطح٘ٔ «العػفَض األحسة» عدطٍس الوسدطح٘ب التدٖ متجْدب هحودس
الوبغَـ ،ثسجت األسلَة الَاقعٖ ٍالصٕ ًقل لٌب زٍى ؤٕ اؾبفب ؤٍ تعسٗال .
عىاصز المسزحية الزمان والمكان فی مسزحية العصفىر األحذب
مبى النتّبة النالس٘نَ٘ى ٗاهٌَى ثبلَحسا الدثال ٍ :حدسٓ العهدبى ٍٍحدسٓ الوندبى
ٍٍحسٓ الوَؾَ  .فنبًَا ٗعتقسٍى ثإى ؤحسا الوسدطح٘ٔ تودطّ فدٖ ظهدي هحدسٍز ثدإضثع
ٍعططٗي سبعٍٔ ،الثسّ ؤى تجسؤ ٍتٌتْٖ فٖ ّصُ الفتطٓ القػ٘طٓ(العطوبٍٕ.)247 :1986 ،
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ٍّصا فٖ ح٘ي لن ٗتق٘س الطٍهبًسَ٘ى ثْصا الطؤٕ فل٘م لنتّبة ّصُ الوسضسٔ قبًَى ٍحسٓ
العهبى ٍالونبى ح٘ث قبل الدعهي فدٖ الوسدطح٘ب الطٍهبًس٘ٔ(اذالغدٖ )135 :1998
ٍألى هسطح٘ٔ «العػفَض األحسة» حسثت فٖ األهبمي الورتلفٔ؛ فةًْب لن تلتدعم ثَحدسٓ
العهبى ٍالونبى ضإًْب فٖ شلل ضإى الوسطح٘ب الطٍهبًسٍ٘ٔ .ألًِ لن توثّل علٖ ذطدجٔ
الوسط ٍال ًستك٘ع ؤى ًحنن ثبلؿجف من سبعٔ استغطقت؛ لندي علدٖ ؤٕ حدبل ؤحدطظ
الوبغَـ ًدبحبً مج٘طاً فٖ اذت٘بض ظهبى الوسطح٘ٔ ٍاألهبمي الوتٌَعٔ.
لْصُ الوسطح٘ٔ ؤضثعٔ ؤهبمي :ؤٍلْبٗ ،جسؤ هي السدي الصٕ ٗػفِ ثإًدِ «قفدع ثطدطٕ
هدَْل ،سوبء ضبحجٔ ٍغَ٘م ضهبزٗٔ .سبق٘ٔ هَضدنٔ علدٖ الدفدبف»(الودبغَـ ،العػدفَض
األحسة .)7 :ثبًْ٘ب ،قطٗٔ ًبد٘ٔ ؤهبم هٌعل قدسٗن هتْدسم ،بش ٗقدَل النبتدت فدٖ ٍغدفْب:
«فسحٔ مج٘طٓ هَحطٔ ؤضؾْب هغكبٓ ثبلغجدبض ،ؤقفدبل ًػدف عدطآ ٗلعجدَى فدٖ التدطاة
ٍالقص»(ًفم الوػسض .)59 :ثن تحس ؤحسا الوسطح٘ٔ فٖ الفػل الثبلث فٖ «قػط هي
الطذبم تح٘ف ثِ األضدبض الَضافٔٗ ،قف عٌس مل ضمي هي ؤضمبًِ عسم هسلح .مالة غ٘س
توط فٖ الحسٗقٔ ٍذبزم عدَظ ٗقصف لْب قكع اللحن ٍٗؿحل»(ًفم الوػسض.)93 :
فتٌتْٖ ؤحسا ّصُ الوسطح٘ٔ فٖ الفػل الطاثع فٖ «هحنؤ هٌرفؿٔ السدقف خدساً
ٍهظلؤ خساً»(ًفم الوػسض.)123 :
ٍمبى الوبغَـ ذبض العبزٓ فٖ توث٘ل األهبمي الوتعسزٓ ،ألًدِ ؤضدبضًب بلدٖ مدلّ هدب
هَخَز فٖ ؤهبمي الوسطح٘ٔ ٍهٌبسجبتْب .اًتقل النبتدت ثد٘ي ؤهنٌدٔ ٍؤظهٌدٔ هرتلفدٔ ال
تحسّب فتطٓ ظهٌ٘ٔ .فن٘ف ٗوني ظهبى تٌف٘ص ملْب فٖ َٗم ٍاحس .بى الوبغَـ مبى ٗحبٍل
ؤى ٗتوتع ثرلق الونبى الوٌبست لعطؼ آفب فنطتِ الدسٗسٓ.
الشخصية فی مسزحية العصفىر األحذب
الطرػ٘ب التٖ تعطفت ثْب فدٖ ّدصُ الوسدطح٘ٔ ٗوندي ؤى ًقسدن بلدٖ الطد٘سد٘ٔ
ٍالفطع٘دٔ؛ الطرػد٘ب الطد٘سد٘ٔ ّدٖ ؤضثعدٔ :النْدل ،القدعم ،غدبًع األحصٗدٔ ٍالعدبظة.
ٍالطرػ٘ب الفطع٘ٔ ؤٍ الثبًَٗٔ ّٖ :الكبلت ،الدس ،الدسٓ ،هطافدق األه٘دط ٍالقبؾدّٖ .دصُ
الطرػ٘ب ملْب قس حطسٍا فٖ السدي.
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الشخصيات األصلية فی المسزحية
الكهلّ :صُ الطرػ٘ٔ مبًت تجسٍ فٖ الفػل األٍل اٗدبثً٘ٔ ٍهلفَفًٍٔ ،بًِ ٗعتجدط هدي
الطرػ٘ب الٌبه٘ٔ فٖ الوسطح٘ٔ؛ فتغّ٘ط عقبٗسُ ٍؤفنبضُ عجط الوسدطح٘ٔ تغ٘٘دطاً عد٘جد ًب
ٍمبى ٗحست هي ؤحس السدٌبء ٍمج٘ط السيٍّ ،لن ٗعّ٘ي لٌب النبتدت ؾدو٘طُ ثبلؿدجف .بش
ّصُ الطرػ٘ٔ تحَلت تحَالً عد٘جبً ث٘ي فػَل الوسطح٘ٔ بلٖ ضدرع ٗسدوٖ ثدبأله٘ط
الصٕ مبى ٗتعكص لسفل زهبء ؤغسقبدِ السبثق٘ي.
العازب :بًِ مبى ٗتعلق علٖ الكجقٔ غ٘ط الوثقف فٖ الودتوع .بى ضرػد٘ٔ العدبظة
مطرػ٘ٔ النْل ًبه٘ٔ فتتغ٘ط هي عبظة ٍؾ٘ع بلٖ قدسٗم ٍظاّدس ٗطدبض بل٘دِ ثبلجٌدبى
ٍٗتنلن األه٘ط هعِ ثبلطحؤ.
صاوع األحذية :ظْط لٌب ٍخَز ّصُ الطرػ٘ٔ فٖ الفػل األٍل فٖ الفػل الطاثع ؤمثط
هي الفػل٘ي اٙذطٗيٍ ،لني ثْصا الفط  ،عطفٌبُ فٖ الفػل األٍل ثبسن غبًع األحصٗٔ ٍفٖ
الفػل الطاثع ثبسن الوتْن .بىّ ّصُ الطرػ٘ٔ مبى بًسبًبً ثس٘كبً ٍهالوبً ٍقع فدٖ هعدطؼ
الظلن ٍالكوَّ الصٕ اًتْٖ بلٖ اًحالل ًفسِ ٍؤسطتِ ٍقسضتِ.
القسم :قس سوّٖ الوبغَـ ّصُ الطرػ٘ٔ ثبسن القعم ٍّصا العٌَاى ٗكلق علٖ الطرع
الصٕ مبى قػ٘ط القبهٔ .بى القعم مبلطرػ٘ب األذطٕ فٖ الوسطحٔ تصٍّ قعن الودطاضٓ
ٍالجاس الصٕ مبى قس ذّ٘ن علٖ ٍقٌِ الوحجَةٗ .عتجط القعم هي الطرػ٘ب الوسدكّحٔ
فٖ الوسطح٘ٔ ألًِ مبى ثبثتبً فٖ قج٘عتِ؛ فٖ الَاقع بًِ لن ٗطتنت ذكبٗب ضدٌ٘عٔ تعوّدساً
موب ٗتإلن هي الظلن ٍالتعصٗت الصٕ ال ٗدسض ثِ .فةًِ ضغن ّصُ الوػدبدت الوالودٔ مدبى
ضخالً غطٗحبً ٍخطٗئبً فٖ مالهِ.
وتيجة البحث
مبى محمد الماغًط ؤٍل ضبعط ثبزض ثدبلتحَال الػدَضٗٔ ٍاإلًعكبفدب الدوبل٘دٔ فدٖ
بضبضاتِ الج٘بً٘ٔ زٍى حبخٔ بلٖ الَظى ٍالقبف٘دٔ .ف٘عتجدط فدٖ هددبل السدرطٗٔ هدي ؤضدْط
السبذطٗي فٖ العبلن العطثٖ ثح٘ث لسبًِ السبذط ٍالػطٗح ٍمالهدِ الددطٕء فدٖ سدرطٗبتِ
الس٘بس٘ٔ ٍاالختوبع٘ٔ ؤغجح هطَْضاً لسٕ الٌبس ٍهقجَالً عٌس الربظ ٍالعبم.
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ؤقبم الوبغَـ فٖ الغطثٔ فٖ العقسٗي األذ٘طٗي هي ح٘بتِ .فنبًدت ًظطتدِ بلدٖ القؿدبٗب
ٍاألحسا فٖ ؤضخبدِ ًظطٓ هتطبدؤٗ ،بدسٔ ،هولَءٓ ثبلطنَٕ ٍالتودطّز ٍفدٖ ًفدم الَقدت
هولَءٓ ثبلطفقٔ ٍالطعَض ثبلوساٍل٘ٔ.
لنث٘ط هي آثبض الودبغَـ غدجغٔ س٘بسد٘ٔ ؤٍ ثدبألحطٕ ؤًْدب غدسٕ ألعوبلدِ الس٘بسد٘ٔ
ٍهعلَهبتِ.
قس استعول الوبغَـ مث٘طاً هي حَاضاتِ ثطنل الطهَظ ٍالوٌبذب الوََّهٔ فٖ هسطح٘ٔ
مبًت ثطنل النبثَس ٍالطئٗب ٍالر٘بلّ .صا االسلَة فٖ آثبض ٗسلّ علٖ ال٘إس ٍالر٘جدٔ فدٖ
ضٍ الوبغَـ ٍالكطٗق الوجبضط الصٕ اًترجِ إلظْبض احتدبخدِ ٍتودطّزُ ؤهدبم القؿدبٗب ّدَ
تحسٗس هطبمل ح٘بٓ االًسبى ٍالحقبدق الرج٘ئٔ فٖ الودتوع.
فَْ ٍاخِ فٖ ّصُ الوسطح٘ٔ ٍقبدع الودتوع هجبضطٓ ٍخعدل ضرػد٘بتِ فدٖ الظدطٍف
الحبزٓ ٍحبٍل ؤى ٗفّْوب ؤسبس الظلن ٍالسلكٔ.
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