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ناصر قاسمي ،*1كمال باغجري ،1خيرية أحمدي

 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فردي فارايب ،قم ،إيران
 .2طالبة ماجستري ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فردي فارايب ،قم ،إيران
(تاريخ االستالم2017/12/28 :؛ تاريخ القبول)2018/10/30 :

امللخّص
تعت ــً الرمزي ــة م ــن أه ــم احلرك ــات األدبي ــة املعاص ــرة ،حف ــزتْ األدب ــاء الع ــرب إىل اس ــتخدامها لتغ ــيري ال ــن م
االجتماعية والسياسية وا حلكومية وأيديولوجيات الكتاب واجملتمع ،التأ ري يف املتلقي وتربيبـ يف التأمـل والـتفكري
يف املعىن واملفهوم .فتـأ رت املسـرحية العربيـة كسـائر األنـواع األدبيـة مـن الرمزيـة مبـا فيهـا مسـرحية علـي عقلـة
عرسان ،وبعد دخوهلا يف الفن املسرحي ،دخل املسرحية مرحلة جديدة كان من أ برز ناهتا الولوج إىل مستوى
مــن الواقــع أعمــق ممــا يعكسـ ال ــاهر الســطحي اخلــادع .فتــأ رت املســرحية العربيــة كســائر األنــواع األدبيــة مــن
الرمزية مبا فيها مسرحية علي عقلة عرسان ،املسرحي السوري املعاصر ،فكتب مسرحيات عكسـ عقـد اجملتمـع
الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية وقضــايا  ،ومنــها مســرحية «الشــيخ والطريــق» والــل كشــف فيهــا عــن أوضــاع
جمتمع بري العادلة تليها عالجات وحلول املقترحة .وقد شبع الكاتب مسرحيت بعديد اإلحيـاءات والرمـوز وأنـ
قد منح الطريق النصيب األكً منها ،إذ حاولنا يف هذ الدراسة َليـل أبعـاد الطريـق الرمزيـة وبدائلـ يف هـذ
املسرحية وقد استخرجنا رموز الطريق يف هذ املسرحية اعتماداا علـى منـه النقـد الفـ والنفسـي ووصـلنا إىل
أن الطريق قد يرمز فيها إىل احلياة أو الغاية منها ،وأمناطها ،ومصاعبها ،والسلطة اجلائرة ،واملعيشة الضـنكا،
والتاريخ ،وأخريا إىل الثورة اجلماعية والوحدة والتكا تف والصفوف املرصوصة ،وأهنا رمـز االنتصـار علـى ال لـم
والطابوت ،وقهر العدو مهما جلّ وع م قدرت .

الكلمات الرئيسة
املسرحية السورية ،الرمز ،عقلة عرسان ،الشيخ والطريق.
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مقدمة
املسرحية من أكثر األنساق أمهية يف األدب ،تؤدي فيها املفردات دوراا كبرياا؛ وتنجم أمهيتـها
املفرداتية هـذ عـن كوهنـا شـعر اا يف األصـلّ َ ،ولـ تـدرجيي اا إىل النثـر؛ ومبـا أن اللغـة املثلـى
تكون دائم اا مبوضع اهتمـام يف األدب الشـعري ،فنالـ املسـرحية ح هـا أيضـ اا مـن هـذ اللغـة
الشعرية الرمزية (أنوشة وآخرون .)71-70 :1381 ،فاملسرر منذ والدتـ منـدم مـع الرمـز 1وهـو
عنصر ال بىن عن ألية قافة و«الرمز لغةا هو "اإلمياء واإلشـارة" وقـد اسـتعمل يف علـم البيـان
العــريب للداللــة علــى "الكناي ـ اخلفيــة"» (فــاعور ،)235 :2001 ،أي أخــذ شــيء مــن الطبيع ـ أو
احلي ــاة لي ــدلّ عل ــى ش ــيءٍ آخ ــر« .ولن ــا أن نق ــول إن األدب اإلنس ــاين نش ــأ مرتبطـ ـاا ب ــالرمز،
واألسـاطري واملالحــم القدميــة مـنجم للرمــوز» (علــي )59 :2003 ،لكـن جــاءت الرمزيــة بوصــفها
مــذهباا أدبيـاا يف أواخــر القــرن التاســع عشــر كــردّ فعــل علــى الرومانســية والًناســية ،تســتقي
جذورها البعيد من فلسفة هيغل وشوبنهاور ومن احلركات الباطنية الـل انتشـرت يف أوروبـا
يف القرنني الثـامن والتاسـع عشـر ،واسـتمرت حـىت أوائـل القـرن العشـرين معايشـة الًناسـية
والواقعية ،مث امتدّت حىت مشل أ مريكا وأوروبـا .وكـان القصـد منـها الولـوج إىل مسـتوى مـن
الواقع أعمق مما يعكس ال اهر السطحي اخلادع ،وكـذلك جتسـيد الطبيعـة الداخليـة للـنمط
اإلنساين األصلي يف رموز حمسوسة ،وذلك على النقيض من املذهب الطبيعي الذي ي ع إىل
تصوير أفراد صيغ ماهيتهم اجتماعيا .وقـد سـادت علـى األعمـال األدبيـة يف هنايـات القـرن
التاسع عشـر وبـدايات القـرن العشـرين ،وع ّبـرت عـن االنطباعـات النفسـية عـن طريـق األلغـاز
والتلميح بدالا من أسلوب التقرير والتعبري املباشر .ولعبـ األفكـار الـل كوهنـا ماالرميـ أ نـاء
كتابت لقصيدة "هريوديادا" الطويلة دوراا كبرياا يف بلورة مفهوم املسرر الرمـزي ،وأعطـى بـول
كلوديل الرمزية بعدها احلقيقـي يف مسـرحيت "رأس مـن ذهـب" ) .(Tete d’or, 1890ومل تكـن
املسـرحية العربيــة أيضـا بعيــدة عــن حركـة التحــول جتــا هـذ املدرســة ،حيـ اهـتمّ عــدد مــن
املس ــرحيني كتوفي ــق احلك ــيم (1987-1898م) ،وحمم ــد العي ــد آل خليفـ ـ (1979-1904م)،
وصـالر عبــد الصــبور (1981-1931م) ،وســعد اهلل ونــوس (1997-1941م) وحممــد مســكني
(1981-1951م) ،وعلـي عقلـ عرسـان (1904م) سـواهم يف توظيـف لتلـف أشـكال الرمـوز
يف نتاجاهتم املسرحية إليصال املعاين إىل أعماق النفوس وإ راءها وختصيب طاقاهتا الفنيـة
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واجلمالية .ون راا لكون عرسان مسرحي معاصر أقرب هو وكتابات لعصرنا احلاضر والتسام
أعمال بالطابع الرمزي ،قررنا دراسة مسرحيت املعنونة ب ـ "الشـيخ والطريـق" يف هـذا البحـ
وَديد اا استخراج دالالت ورموز "الطريـق" وبدائلـ فيهـا مـن بـني نتاجاتـ املسـرحية الرمزيـة
األخـ ــرى ك ـ ــ"َوالت عـ ــازف النـ ــاي" و"زوّار الليـ ــل" و"رضـ ــا قيصـ ــر" و ...حلشـ ــوها بـ ــالرموز
واإلحياءات املتعددة واملتنوعة ،وعدم الدراسات املوجـودة يف هـذا اجملـال؛ وتتحـد املسـرحية
عن رحلة بطلها (جاسر) وقطع لشىت الطرق تثاا عن عملٍ وسبيلٍ للعيش واسـتمرار حياتـ
الفردية حي يلتقي أ ناء تثـ مـع أشـخاص تسـعى إىل تغـيري وجهـة ن ـر وإفشـال مسـاعي
وتثبــيط عزميتـ  ،لكــن مصــاعب الطــرق ومتاعبــها تزيــد وعيـاا ونضــوجاا ،وترشــد إىل طريــق
سليم ال تنتهي بنهايت آالم فحسب بـل آالم اآلخـرين ،أال وهـي الثـورة اجلماعيـة؛ إذ يعلـم أن
الطريق الفردي لن يوصل إىل َقيق بايت  ،والثورة اجلماعية والوحدة هـو الطريـق السـليمة
الوحيــد أمام ـ  .وبعــد مــرور ســريع بتعريــف عرســان وأعمال ـ املســرحية ،نقــف عنــد اجلوانــب
الرمزي للطريق يف مسرحيت "الشيخ والطريق" ،وندرس داللة الطريـق الرمزيـة وبدائلـ  ،وأنّ
هذ الدالالت هل اقتصرت على داللة واحدة أم تنوّع  ،وكيف استغل الكاتب هذا التنويع؟
خلفية البحث
اهــت ّم بعــض الدارســني والناقــدين بدراســة مجاليــة املكــان ورمزيت ـ يف أنســاق متنوعــة مــن
االنتاجات األدبية كالشعر والرواية واملسرحية ،منها:
 «التوظيــف الــدالي للرمــوز يف مســرحية "زوّار الليــل" لعلــي عقلــة عرســان»2014 ،م،للدكتور جواد أصغري معيد يف جملة اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،اسـتخرج
فيها الكاتب األبعاد الرمزية يف عناصر املسرحية ومنها املكان.
 وم ــن الدراس ــات اخلاص ــة برمزي ــة املك ــان يف مس ــرر عرس ــان ،عثرن ــا عل ــى رس ــالةماجستري لغامن صاحل سـلطان احلمـداينَ ،ـ عنـوان "الرمـز يف مسـرر علـي عقلـ
عرسان" ،يف كلية التربيـة جبامعـة املوصـل2004 ،م؛ والـل تناولـ يف فصـلها الثـاين
رمزية املكان يف إطار ال ة مباح  :املكان اجلاذب/الطارد ،اجملتاز ،ومكان احللـم؛
وقــد تفاوت ـ الدراســات ،الرســائل اجلامعيــة واملقــاالت الــل تناول ـ توظيــف املكــان
والفضاء ،وال ميكننا االسترسال هنا يف ذكر كل األعمال الل تناول بالدرس بشكل
من األشكال املكان يف النص املسرحي يف العامل العريب لكن األكيد أن هـذ األعمـال
املتنوعة املتعلقة باملكان-ما بني رسائل ماجستري ،دكتورا وكتب نقديـة وخاصـة الـل
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اشــتغل علــى الــنص املســرحي-مل تلتف ـ َديــدا إىل رمزيــة الطريــق يف مســرحية
"الشيخ والطريق" أصال ،فتأسيساا على ما سبق ،قد حاولنـا مِـن خـالل هـذ الدراسـة
فكّ رموز الطريق يف مسرحية "الشيخ والطريق" لعرسان ،وما يوحي إلي الكاتب ومـا
يقصد  ،واستدراث بعض ما فات من تلك الدراسات ،والتأسي ملا هو آت.
أمهية البحث
ال شــك أن اجلانــب الف ـ أو اجلمــاي ص ـورة ولغــة وفكــرة وأســلوبا هــو الــذي مييّــز الكتّــاب
بعضهم عن بعض ،وهذا اجلانب يتخذ أطرا معينة ،وأساليب حمددة ،تتفـاوت مـن كاتـب إىل
آخــر .وبايــة الــدارس أو الباحـ  ،الكشــف عــن هــذ اجلماليــات الــل يتضــمنها الــنص ،وقــد
استعملها الكاتب لتقريب النص وتأ ري على املتلقي؛ وأن املكان من أهم العناصر الل تشـكّل
مجال النص ،حي يزداد مجاال حني يطـرر بلفافـة الرمـز ليصـبح أبلـغ تـأ ري اا وأكثـر جاذبيـة
من احلقيقة الواقعة املطروحة بالتعبري املباشر« .يقدم املكان حالا للمبدع حني يريد اهلروب،
أو حــني يعمــد إىل عــامل بريــب عــن واقع ـ  ،ليســقط عليـ ريا الــل خيشـى معاجلتــها ،وهنــا
يتحــول املكــان إىل رمــز وقنــاع خيفــي املباشــرة ويســمح لفكــر املبــدع أن يتس ـرّب مــن خالل ـ »
(اجليار .)42 :1986 ،وجاءت األماكن السـيارة يف الـنص املسـرحي العرسـاين والسـيما الطريـق
يف مســرحية "الشــيخ والطريــق" وبدائل ـ حمملــة بــدالالت رمزيــة ،فهــي وإن كانـ يف ظاهرهــا
تبــدو أمــاكن عيانيــة للعبــور متكــن الشخصــية مــن االنتقــال مــن مكــان آلخــر أو اللقــاء عًهــا
بشخصية أخرى ،ففي مسرحية "الشيخ والطريق" يلتقي البطل جاسر عً طريق بشخصيات
عــدة ويشــاهد أمكنــة لتلفــة ،إال أن الباحـ يف البنيــة العميقــة للــنص جيــد أهنــا ذات أبعــاد
رمزيــة متنوعــة يف دالالهتــا ،متــنح نــص املســرحية بعــداا مجالي ـاا ،مــا حثّنــا علــى القيــام هبــذ
الدراسة املعنونة بـ"رمزية الطريق يف مسرحية الشيخ والطريق لعلي عقل عرسان".
منهج البحث
قد اتبعنا املنه الف كأساس لدراسة مجاليات النصـوص النثريـة ،واملنـه النفسـي لتحليـل
مكنونات شخصيات املسرحية ،ملا تتضمن املسـرحية مـن رمـوز وإحيائـات .و«النقـد املسـرحي
هــو مــا يهــدف أساســا إىل إلقــاء األضــواء التحليليــة املوضــوعية علــى العمــل املســرحي حــىت
يســتطيع القــارر أواملتفــرج أن يتذوق ـ بأســلوب أفضــل ممــا لــو اقتصــر تــأ ر ب ـ علــى جمــرد
اإلنطباعات العابرة املؤقتة» (رابب .)30 :1990،وإذا استطاع املنه الف أن يفسر لنا "القـيم
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الفني ــة" ـ ـ ـ ش ــعورية وتعبريي ــة ـ ـ ـ الكامن ــة يف العم ــل الفـ ـ تيـ ـ نس ــتطيع تص ــور وتص ــوير
اخلصائص الشعورية والتعبريية لصاحب  ،فإن قسطا من هذا التصوير والتفسري تتـدخل فيـ
«املالح ــة النفســية» (قطــب .)207 :2003 ،وهبــذا فيصــبح اإللتــزام باملنــه النفســي ضــرورة ال
يستغ عنها الناقد ليبني لنا اوال :كيف تتم عملية اخللق األديب ومـا هـي طبيعـة العمليـة مـن
الوجهة النفسية ،مـا العناصـر الشـعورية وبريالشـعورية الداخلـة فيهـا وكيـف تتركـب وتتناسـق
و… ،و انيا ما داللة العمل األديب على نفسية صاحب وكيف نالحظ هذ الداللة ونستنطقها.
و الثـا كيـف يتـأ ر اآلخــرون بالعمـل األديب .مـا العالقــة بـني الصـورة اللف يــة الـل يبـدو فيهــا
وبني جتارب اآلخرين الشعورية ورواسبهم بريالشعورية .و… (قطب.)208 :2003 ،
أسئلة البحث
ندرس من خالل هذا البح داللـة الطريـق يف مسـرحية "الشـيخ والطريـق" لكشـف دالالتـ وأنواعـ
داخل املسرحية بغية تبيني دور وفاعليت يف فحوى النص انطالقاا من األسئلة التالية:
 ما هو دور الرمز يف هذ املسرحية يف تفاعل مع مكوّنات النص؟ ما هي دالالت الطريق وبدائل يف مسرحية "الشيخ والطريق"؟ -وكيف استغلّ الكاتب هذا التنويع الدالي؟

علي عقله عرسان ومسرحيته
ول ــد عرس ــان ع ــام  1940ببل ــدة ص ــيدا يف حماف ــة درع ــا ،ودرس يف املعه ــد الع ــاي للفن ــون
املسرحية بالقاهرة ما بني عامي  ،1963-1959ونال شـهادة الـدكتورا يف اآلداب عـام .1993
فكان ل اهتمامات عدة ،يأيت مسرح يف مقدمة انشغاالت اإلبداعيـة املهمـة ورمبـا أقـدمها.
وقــد حــرص عرســان علــى االهتمــام بالطــابع القــومي يف فن ـ املســرحي ،حي ـ مثــل مســرح
االجتا القومي يف االجتاهات الفكرية الثال (القومي ،الوجودي ،املاركسـي) الـل احتضـن
املسرحية املعاصرة يف سوريا وحركتها« ،وقد محل مسـرح مهـوم الـوطن واملـواطن ،وتـداخل
عند اهلمّ الفردي باهلمّ اجلماعي ،والقضية األخالقية بالقضية الوطنية والسياسية» (عزام،
 .)37 :1998وجـاء ذلـك تزامنـ اا مـع منتصــف القـرن العشـرين حــني بـدأت الــدول العربيـة تنــال
استقالهلا عن االستعمار الغريب ويف الفترة الل تراجعـ كتابـة املسـرحية التارخييـة وبـرزت
املسرحية الواقعية وتتال الثورات العربية على األن مـة الـل تلـ مرحلـة االسـتقالل يف عـدد
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مــن األقط ــار العربيــة ،وش ــاع األفك ــار الثوريــة عل ــى الفس ــاد وال لــم االجتم ــاعي والتف ــاوت
الطبقي يف الدول األخرى .فشغل عرسان مثل أبناء جيل مـن املسـرحيني اآلخـرين بـاملتغريات
السياســية واالجتماعيــة ،إذ يعتقــد قــائالا« :ال يوجــد يف عصــرنا ومل يكــن موجــوداا يف العصــور
السابقة انفصال باملعىن الكامـل بـني القضـايا السياسـية والقضـايا األخـرى يف حيـاة اإلنسـان
عند ابداع ف من أجل  ،وال ميكن للكاتب أن يعمل مبعزل عـن اجملتمـع» (محـود.)182 :2002 ،
ففي القضية االجتماعية وضع مسرحيات " :زوّار الليل" ،و"الشيخ والطريق" ،و"األقنعـة" ،والـل
تدور مجيعها حول ال لم الواقع على الوطن واملواطن .و"الشيخ والطريق" هي بـاكورة التبشـري
بــالتزام قضــايا اجلمــاهري ،وتصــوير لل لــم الواقــع علــى الفقــراء مــن قبــل األبنيــاء وعــذابات
الشــعب الــذي خــرج لتـوّ مــن أتــون أحــزان حزيــران ،فربــب يف بنــاء حياتـ االجتماعيــة علــى
أساس العدل واملساواة (عزام.)40 :1998 ،
حيمـل عرسـان رســالة إصـالحية؛ إذ انتقــد يف مسـرحيات الواقـع املتــردي بقسـوة ،وفضــح
األطــراف املســتغلة كافــة وانتقــد ســكونية الطبقــات املســتغلة الــل رضــي بــالفقر واالســتالب
االجتمــاعي .وكشــف يف الوقـ نفسـ عــن نزوعـ الثــوري الــذي جتســد يف شخصــيات الــل مل
ترض بالواقع املرير وسع إىل التغيري الذي مل يتفق مع إيديولوجيـة السـلطة القائمـة كمـا يف
مسرحية "الشيخ والطريق" .واعتمد على الترميز كركن أساس من أركان نـص املسـرحية لِبـ ّ
أفكــار وآرائ ـ  ،ومــنح املســرحية أبعــاداا مجاليــة ومعرفي ـة أكثــر ،حي ـ خــدم توظيف ـ للرمــوز
الفكرة املطروحة وعزز من قوهتا وقدرهتا على الوصول ملتلقيها .ويرى بامن صـاحل إن مسـرر
عرسان لي مسرحاا رمزياا ولكن توافر على رموز بنية مكنّت من إفراال رييتـ جتـا اجملتمـع
واحلياة بتعبري مجاي بعيد عن ال عة اخلطابية اجلافة؛ وأنـ لـن يسـتقي رمـوز الـل متتـاز
أبلبــها بــالعمق واجلــدة مــن مصــادر أســطورية أو دينيــة أو تارخييــة ،إذ جــاءت أبلــب رمــوز
رموزاا خاصة تتوافق مع نزعت اإلصالحية (صاحل.)249 :2005 ،
تتحـد مســرحية "الشـيخ والطريــق" الرمزيـة والــل يعتمـد فيهــا الكاتـب ،شــأن يف مع ــم
مســرحيات  ،أســلويب النثـر والشــعر احلــر ،ويســتخدم الفصــحى يف احلــوار املســرحي العتقــاد
بأهن ــا اللغ ــة املوح ــدة األق ــدر عل ــى الت ــأ ري-ع ــن الص ــراع الطبق ــي؛ الص ــراع ب ــني الك ــادحني
والطفيليني .عن ت بطلها جاسر عن طريق خيلص وجمتمع من الفقر السائد يف الطبقة
الًوليتاري ــة ،إذ يلتق ــي أ ن ــاء تثــ بشخص ــيات قوي ــة الت ــأ ري متث ــل ك ــل شخص ــية طبقت ــها
واجتاهاهتا املتباينة .فيبح الشـيخ يف الطريـق عـن ح ـ الـذي برأيـ هـو الشـم يف الليـل،
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والشباب يف الشيخوخة واملاء يف الصخر ،والنار يف التراب ،شيء يغيب دائماا يف األمل ،وينام
مع املستحيل ،وال يوجد يف الطريق سوى احلجارة واألشواث والتراب اجلـاف .إنـ يبحـ عـن
ح وال حيب أن جيد  ،ألن يستمتع يف البح عن  .ولدى الشيخ أخ تطحـن امللـح ،وإبنـان
مهـا ناصـر ومنصـور يعمـالن لديـ بتكسـري احلجـارة ،وكـان الشـيخ يعمـل يف تقطيـع احلجــارة
ليبىن قلعة ،يفرش أرضها بالغار واحملبة ويفتحها للشم واهلواء وعمر ستّون عامـاا ،لكـن ال
جتــدي أعمال ـ ؛ ألن ـ كلمــا بــىن جــداراا وابتــدأ بالثــاين هــدموا األول وســرقوا حجارت ـ  ،أولئــك
الــذين يســتبيحون كــل شــيء ،وال يعملــون مطلق ـاا .وقــد نمــوا األرض ،وطعــام الشــيخ اخلبــز
والبصل .وبىن الشيخ نصـف املدينـة؛ وال يوجـد لديـ بيـ  ،ويعـيش يف الطريـق وكـذلك أوالد .
ويرى الشـيخ أ ّن سـوء احلـظ هـو سـبب اآلالم الـل يعـاين منـها ،ويتبـع أحـد األشـخاص طريـق
اخلــالص مــن زيــد واســم هــذ الشخصــية عبــد الــذي يبح ـ عــن زيــد لــيخلص النــاس مــن
شرور  ،ولكن دون جدوى .وهناث شخصـية انويـة وهـي شخصـية سـارة الـل تعمـل نسـارة
لدى األمري فهي فقرية ولكنها ختدم األمري مثلها مثل الشرطي (عرسان.)212-109 :1989 ،
من بني الطفيلـيني شـخص انـ زيـد ،وهـو يرمـز إىل العقـرب الـذي يلـدال والثعلـب الـذي
خيدع ،وهو تاجر .وهو سارق وكاذب ،وهو يعلّم السرقة والكـذب ،وهـو قـوي ولديـ قـدرة علـى
التحــول مبــا تقتضــي مصــلحت واألمــري وامــرأة انهــا ســارة ،وأمــا جاســر والشــيخ وناصــر
ومنصــور فه ــم يعملــون لغريه ــم ،وتأكــل الفئ ــران الــل ترم ــز للــذين ي ــأكلون تعــب الك ــادحني
بالهلم؛ إذ يهاجر جاسر مـن اجلنـوب؛ ألن الفئـران تأكـل باللـ  .ويعمـل الشـرطي يف خدمـة
األمــري؛ ويعتقــل جاســر بتهمــة التــآمر علــى حيــاة األمــري؛ و ُيــربط إىل جــذع شــجرة ويتعــرض
لتعذيب من قبل الشرطي واألمري؛ ألن حاول أن يعرف سرّ األمري الذي ميلك قصراا مـن دون
ال هنــار اا وال يشــبع اخلبــز .ولكــن جاســر اســتطاع أن ينتــزع ســالر
أن يعمــل .وبــري يعمــل لــي ا
الشرطي ويربط إىل الشجرة.
جتري مع م األحدا يف الطريق ،ويف هناية املطاف يتعرف جاسر على الطريق الصـحيحة
للت خلص مـن املسـتغلني واألشـرار والسـرّ؛ وهـو أن يفتـ الصـخر لصـاحل ؛ ولـي لصـاحل بـري ،
ويــرى بــأن احلــظ واألحــالم وســائل خيــدرهم هبــا األبنيــاء الــذين ال يعرقــون وال يتعبــون .ويــرى
ضرورة القضاء على زيد الذي يأكل تعب وعلى كـل الفئـران ،والتعـاون مـع ناصـر ومنصـور لبنـاء
القلعــة؛ حي ـ يــذهبون مــع مــن ســريافقهم مــن أبنــاء اجلنــوب ليعيــدوا رور اخلصــب لــألرض،
والقمح لزارعي واحلجر لقالعي  ،وأيديهم أقدر على َطيم الصخر وبناء احلياة.
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املكان املسرحي ودالالته الرمزية
يتخّذ املكان يف الرواية دورا هاما ومتنوعا بني الواقع والرمز« .فقد محل املكان بعـض الـروائيني
تاريخ بالدهـم ،ومكـان شخوصـهم ،فكـان واقعـ اا ورمـزاا ،شـرائح اا ومفاضـات ،مـدن اا وقـرى ،كيانـ اا
نتلمس ـ ونــرا  ،أو كيان ـاا مبني ـاا يف املخيلــة» (النصــري .)5 :1986 ،ويف املســرحية أيضــا ل ـ أمهيــة
تضارع أمهيت يف األجناس األدبية األخرى وحنن إذ نتحـد عـن املكـان يف املسـرحية ال نقصـد
ب «املوضع الذي يفترض أن أحدا املسرحية تقع في » (محادة ،)280 :1971 ،بل يـأيت املكـان يف
النص املسرحي ليكون قدرة فاعلة تتجاوز كوهنا اجلامد املنفعل ،وتنتقل إىل مسرر الفعل لتـؤ ر
وتتــأ ر وتشــكل وختلــف ،ويكــون ذلــك علــى املســتوى الشــعوري النفســي أو علــى املســتوى الوقــائعي
احلــد ي« :إن املكــان يصــبح نوعــا مــن القــدر ،إن ـ ميســك بشخصــيات وأحدا ـ وال يــدع هلــا إال
هامشا حمدوداا مـن احلركـة» (هلسـا .)12 :1989 ،وهـذا ال يعـ أن املكـان قـدر مسـيطر إىل حـد
كون الفاعل الوحيد يف النص « ،فبقدر مـا يصـوال املكـان الشخصـيات واألحـدا يكـون هـو أيضـا
مــن صــيابتها .إن البشــر الفــاعلني صــانعي األحــدا  ،هــم الــذين أقــامو وحــددوا ناتـ  ،وهــم
قادرون على تغيريها ولكنـهم بعـد أن يقومـوا بـذلك فهـم يتـأ رون باملكـان الـذي أوجـدو » (هلسـا،
 .)13 :1989وإذا أراد الكاتــب املســرحي أن يعط ــي ملكونــات املكــان مع ــاين دالليــة ،فعلي ـ إجي ــاد
وسائط ال حصر هلا بني الواقع والرمز« .علينا ان جند وسـائط الحصـر هلـا بـني الواقـع والرمـز
إذا أردنا أن نعطي لألشياء كل ما تـوحي بـ مـن حركـة» (باشـالر ،)40 :1984 ،ومـن هـذا املنطلـق
جاء تعاملنا مـع املكـان يف مسـرحية علـي عقلـة عرسـان؛ إذ أعطـى الكاتـب املكـان وظيفـة رمزيـة
واختارهــا بشــكل واع جعلـها تتــواءم مــع طبيعــة املوضــوع املعــاجل .وقــام بتنويعهــا فهــي :إمــا طريــق
رمزي يلتقي في "جاسر" بشخصيات لتلفة ،يعً عن معان ومفاهيم عديدة ومتنوعة ،أو قلعـة
طاملا بذل الشيخ اجلهـد يف حماولـة منـ لبنائهـا أو بيـ يأمـل أن يبنيـ ويـأوي إليـ  ،وقـد ح ـى
الطريق يف مسرحية "الشيخ والطريق" بالنصيب األكً من االهتمام والرمزيـة مقارنـة باألمـاكن
األخــرى ،حيـ نالحــظ هــذا مــن خــالل عــدد اإلشــارات للطريــق وبدائلـ يف املســرحية وخاصــة
العنوان ،وهذا هو ما حثنا على هذ الدراسة.
رمزية الطريق واحياءاته يف مسرحية "الشيخ والطريق"
بعــد دراســتنا الدقيقـ واملتعمقــة ملســرحية "الشــيخ والطريــق" وجــدنا أن الطريــق هــو املوضــوع
الرئي يف النص ،إذ تتمحور حول سائر املضامني واملواضـيع .وخـري شـاهد علـى ذلـك كثـرة
اســتخدام والســيما يف العنــوان .قــد بــدأ عرســان بــالتعبري عــن أفكــار يف "الشــيخ والطريــق"
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بالرمز واإلحياء من العنوان ،و«ميثل العنوان أوىل حمطات الصراع مع القارر (املع ) .إنـ
بعبارة أخرى الواجهة احلجاجيـة وهـو الـذي حيـدد هويـة الـنص ،كمـا أنـ مـن أهـم العناصـر
الــل يــتم مــن خالهلــا تكييــف القــارر وهتيئتـ للطــرر املقـدلم» (الطلبــة ،)135 :2008 ،قــد أوىل
النقــد احلــدي بــالعنوان أمهيــة بالغــة ،ن ــرا خلصوصــيت اجلماليــة ،وفلســفت القائمــة علــى
التواصل مع النص من جهة ،ومع مستقبالت املتلقي من جهة انية؛ «وإذا كان العنوان ـ فيمـا
مضى ـ ال يشكل مهّاا فكريا مجاليا للنص األديب ،مـن أجـل اسـتكمال معماريـة البنـاء األديب،
علــى الــربم مــن انطوائـ علــى شــيء مــن هــذا بالضــرورة ،فإنـ اليــوم أضــحى بنيــة ضــابطة
ومركزية من البنيات األسلوبية املؤلفة هليكل النص وهيأت ون امـ » (عبيـد .)71 :2002 ،قطـع
العنوان ضمن لتلف األجناس األدبية شوطاا كبرياا من املباشـرة والبسـاطة يف العقـود األوىل
م ــن عم ــر الف ــن الروائ ــي واملس ــرحي إىل الرمزي ــة والغم ــوض يف النص ــف الث ــاين م ــن الق ــرن
العشرين إذ تداخل أهم وظـائف العنـوان وهـي اإلعـالن عـن احملتـوى مـع الوظيفـة اإلحيائيـة
الل «تنهض على اإلحياء باملعىن ،فالكاتب خياطب من القارر قافة وملكات ،ويسـتعمل مـن
اللغة طاقتها يف الترميز (اهلميسي .)44 :1997 ،فالعنوان باملعىن اإلحيائي يقوم ببلبلـة األفكـار
ال ترتيبــها علــى حــد تعــبري إيكــو (اهلميســي .)45 :1997 ،ويــرى "ج ـون كــوهن" يف حديث ـ عــن
مستوى الداللة/الوصل ،بأن «طريف الوصل ينبغي أن جيمعهما جمال خطايب واحد ،جيب أن
تكون هناث فكرة ،هي الل تشكل موضوعهما املشترث ،وبالبا ما قام عنـوان اخلطـاب هبـذ
الوظيف ــة ،أنــ ميث ــل املس ــندإلي أو املوض ــوع الع ــام وتك ــون ك ــل األفك ــار ال ــواردة يف اخلط ــاب
مســندات إلي ـ (شــولز .)307 :1994 ،فيصــبح العنوان/املســند إلي ـ إشــعاعا للتأويــل والتفســري
ال إشـكالي اا ومـثريا للجـدل ،وحيمـل كـثريا مـن اإلشـارات
ضمن دالالت املختلفة ،بامضـ اا مضـل ا
واألبعاد الثقافية واإلجتماعية والسيا سـية واإلقتصـادية .فبـدأ عرسـان اسـتخدام للرمـوز مـن
العنــوان كمــدخل للولــوج يف أصــل الــنص ،وجعل ـ معــرض ألول لغــز حيــرث ب ـ أفكــار املتلقــي
وينشطها ،ومينح فرصة التفكري والتفاعل واملشاركة مع النص واألحدا  ،ما يأسر وجيذب
بقوة إىل النص واملسرحية .يأيت عرسان بعنوان مكون من معطوف ومعطـوف عليـ مـن حيـ
التركيــب النحــوي ،ومتقــابلني معــىن ومفهومــا .فالشــيخ هــو الشخصــية الضــدية ــ ضــد البطــل
جاسـر الشــاب الـذي جيــوب لتلـف الطــرق تثـا عــن العمـل وللعــيش ـ ـ ورمــز للسـكون وعــدم
احلركة وقلة العزم وقصر اهلمة ،والطريق رمز للتغيري ،وتعبري عن احلركة واجلري؛ ومبـا أن
تقــارب الضــدين يزيــد تقابلــهما وتنافرمهــا حــدة وشــدة ،فيصــبح الشــيخ حينئــذ يف اجلهــة
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املعاكسة للطريق ،ورمزا لسكونت قتّال ،يعدم اهلمم العالية ويفسد مستقبل جمتمع ربم وعي
ومعرفت الذي مل يصل إىل احلركة والفعل املغري .ويف االجتا اآلخر ،يزداد الطريـق املقصـود
حركة وفعال حىت يضحى رمزا لتغيري أساسي وجذري وشامل كالثورة.
يتكــرر اســتخدام الطريــق يف هــذ املســرحي ويتنــوع يف أشــكال وداللتـ إىل رمــوز متنوعــة
نأيت هبا على األقسام التالية:
الطريق رمز للحياة أو الغاية منها
متتــاز املســرحية الرمزيــة "الشــيخ والطريــق" مــن بريهــا بتعــدد رموزهــا وتنوعهــا .فــ«مل تكــن
الشخصيات يف مسرحية "الشيخ والطريـق" أبطـا اال بـاملعىن املعـروف ،وإمنـا هـي منـاذج ورمـوز
متث ــل الطبق ــتني املتن ــاحرتني :األبني ــاء والس ــلطة الق ــاهرة (األم ــري ،والش ــرطي) ،يف مقاب ــل
الضــعفاء والفقــراء (جاســر ،عبــد  ،الشــيخ)» (عــزام .)40 :1998 ،فالشــيخ مبــا يــدلّ عليـ مــن
وهن وضياع العزم والقوة املطلني بعد القدرة والشباب ،هـو الشخصـية الـل اعتـادت تضـحية
فرصها من أجل الراحة وخشية املوت والعناء ،فعلى الربم من علمها بأسباب معاناهتا وسبل
عالجها عاش أيام حياة أقسى من املوت ،واستمرت يف سعيها العقيم وراء أحالم علمـ ْ كـل
العلم أهنا لن تنوهلا أبدا:
 الشــيخ :كانـ ي مطــامح الشــباب ،وأحــالم الرجــال أمــا اآلن فــإين اكتفــي بــأن أحفــرحفرا يف األرض.
 جاسر :وماذا تصنع هبذ احلفر؟ الشيخ :أضع يف احلفرة حجرا. جاسر :مسكني. الشيخ :ملاذا؟ جاسر :كل ما تقوم ب ال قيمة ل ( .عرسان)120 :1989 ،الشيخ رمز للفئات الل تفتقر للرور النضالية واإلصرار علـى املواجهـة ،وطريقـ ومسـلك
رمــز للحيــاة الــل هــي منتــهى الغايــة مــن وجــود فحســب ،وال يوجــد لســعي وجهــد لتغيريهــا
جدوى من من ر  ،فما إن تعرض ألول نكسة حـىت يسـيطر عليـ اليـأس ،إذ أن فشـل يف بنـاء
بيت جعل يترث العمل اجملدي ويسخر من كل من يعمل لتحقيق باية:
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 جاس ــر :بري ــب ..ه ــذ مص ــيبة..حاول أن أع ــرف س ــر ه ــذا الف ــأر ال ــذي ال تقتلـ ـالسموم ..ولكن عب لقد سأل الكثريين ..دون فائدة
 الشيخ :ال تسأل أحدا جاسر :ملاذا؟. الشيخ :لي هنالك أمل( .عرسان)129 :1989 ،الشيخ وما ميثل من طيف بشري يعيش وحي ،يف احلاضر ولنفسـ حصـريا وال يتخـذ يف
حيات هـدف اا جيـدر بالنضـال واجلهـد ملسـتقبل وجمتمعـ  ،فهـو يعـيش يف احلاضـر وللحاضـر.
(قريب من اجتـا فكـري ينسـب للمـاديني الـذين ال يـرون حليـاة البشـر بايـة بريهـا) ،وينفـي
تا ري إرادة البشر يف تغيري مسري حيات ومصري  .الطريق ل هو احلياة والغاية معا:
 جاسر :إىل أين أيها الشيخ؟ الشيخ :إىل الطريق( .عرسان)115 :1989 ،والســعادة أو الشــقاوة ال حيصــالن باالجتــهاد واملكافحــة بــل إهنــا قضــايا تتعلــق بــاحلظ
والنصيب:
 جاسر :وماذا هنالك يف الطريق؟ الشيخ :حجارة ،وأشواث ،وتراب جاف. جاسر :وملاذا تذهب إذن؟ الشيخ :كي أت عن ح ي( .عرسان)115 :1989 ،لكن يف املقابل جاسر الذي يرمز بان للبطولة والشـجاعة ،يصـبح يف بدايـة تثـ مقتنعـا
بفكرة الشيخ الل بزت كل أشكال املعاناة لسوء احلظ ،فـرار يبحـ عـن حم ـوظ ليسـأل عـن
كيفية إجياد احلظ ،حي كشف تسايالت الساذجة عن عدم امتالكـ لرييـة واضـحة يتبعهـا يف
هنج احليايت ،فهو يتخبّط يف سلوك ألن ال يعي بوضـور مـا يطمـح إليـ ولكـن املعاملـة القاسـية
الل تلقاها مـن األمـري والشـرطة جعلتـ ينتبـ لنفسـ  ،وسـرعان مـا علـم أن ال جيـدي وعـي بـال
جهود وال جهود بال وعي ،ويلور ويرمز للفئة الل ترى أن احلرية واالستقالل والفالر قـيم تعلـى
على احلياة ،ومل تثن العقبات ومل َد من طموحاهتا بقعـة مكانيـة واحـدة ،فحيـاة الـدنيا عنـد
ليس الغاية من الوجود بـل إهنـا طريـق ومسـلك ذو هنايـة وختـام ،لتحقيـق هـذ القـيم احلياتيـة
الرفيعة ،والل لن نناهلا إال بالوعي واالجتهاد والبح واخليارات الصحيحة:
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ناصر( :هازّاا رأس ) لن تفهم اآلن ..ولكن انع ..إن الصـخر يقـاوم ..ولكنـ يتفتـ أمـام
العزم ..وتكسري يصبح سهل االحتمال أمام بكاء طفل على ربيف ..إنك ال تفهم احلياة.
جاسر :أال تتفت هي األخرى؟
ناصر :كيف مثال؟
جاسر :أال متضي األيام؟
ناصر :بل متضي.
جاسر :هذا يكفي.
ناصر :ولكن لي املهم أن متضي.
جاسر :ما املهم إذن؟
ناصر :املهم هو كيف متضي.
جاسر :كال ..املهم أهنا تتفت ( .عرسان)134-133 :1989 ،

تعدد الطرق رمز لتعدد أمناط احلياة واحلرية
يســتخدم "الطريــق" يف املســرحية بــاملفرد وأحيان ـ اا بــاجلمع .فيتحــد جاســر يف بدايــة الرحلــة
وحينما يكون هنالك سر عن "الطرقات" بدل "الطريـق" .والطرقـات مجـع اجلمـع للطريـق والـذي
بطبيعت قد يد ّل على الكثـرة والتعـدد وهـو ضـد التوحـد واملـوحي إىل التنويـع ،كمـا يشـري ضـمني اا
إىل استيالء احلرية والترديد يف اختيار أحد الطرق كطريق أمثل وأقرب إىل السعادة البشرية.
 عبد  :كيف تعيش اآلن؟ جاسر :كما ترى ..أجوب الطرقات( .عرسان)113 :1989 ، جاســر ...:كان ـ الطرقــات مســلية ..ومتعبــة واآلن تبــدو ي بريبــة ومريبــة( .عرســان،)114 :1989

 ناصر :ستجد . جاسر :أين؟ إن أجوب الطرقات وأت . ناصر :ال يكمن سر احلياة يف الطرقات. جاسر :وال يف مقالع احلجارة( .عرسان)134 :1989 ،فالطرقات هنا كما يف القول املأ ور« :الطرق الل تقطعها ال تقل أمهيـة عـن املكـان الـذي
ستصــل إلي ـ »  ،هــي الطــرق الــل ال تتســاوى وال تتما ــل يف مــا َوي ـ ومــا تنتــهي ب ـ  ،كمــا ال
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تتساوى كل من الشخوص الل ختتارها ،بالتفكري وماتنتج من سلوث وما تتحقق من باية.
إذ جتــري أحــدا املســرحية كلــها وتتالقــي شخصــياهتا مــع بعــض يف طريــق تتنــوع وتتفــاوت
شخصــيات ســالكي حســب مــا تنويـ وختتــار؛ فمنــها مــن ختتــار اهلــروب مــن الواقــع بلجوءهــا
للجنون وقضاء أيام عمرها بأعمال عبثة كجرش امللح:
 جاسر :طريق بريب ال أصادف في إال اجملانني. الشيخ :هل قابل اآلخرين؟ جاسر :عجوزا ليفة كان تنثر دييها وشعرها على قارعة الطريق جترش امللح. الشيخ :وحدها؟ جاسر :وحدها ..وكان تغ بفرر ..إن يف أبانيها جنونا( .عرسان)127 :1989 ،أو آلمال أكثر شبها باألوهام ،لن تتحقق أبدا:
 الشيخ :أنا ..أنا انتهي  ..كن أقطع احلجارة ألب قلعة ولكن فشل يف عملي. جاسر :ماذا تصنع بالقلعة؟ الشيخ :أفرش أرضها بالغار واحملبة ،وأفتحها للشم واهلواء( .عرسان)136 :1989 ،ومنــها مــن تصــبح أداة للســلطات اجلــائرة تس ـخّرها خلدمــة مصــاحلها دون وعــي منــها،
فتبتلي بصم ممي حيرمها من ريية الشم واالستلذاذ منها:
 جاسر :اهنض أيها الشرطي ،اهنض ،ال فائدة إن مي أو ينام كمي ويترك وحـدياستقبل الفجر( .عرسان)184 :1989 ،
أو من ترى الكفار واجب بريها وتلهي نفسها بعب تعد بالواجب دون النضال:
-

الشيخ :تتصور إن استطيع البقاء يف البي دون أن أحاول البح عن ؟
جاسر :ما دم وا قا أنك لن جتد .
الشيخ :إن زوجل ال تقبل.
جاسر :وما دخلها؟
الشيخ :هية ..أن ال تعرف زوجل ..إهنا تتـدخل يف كـل شـيء وفـوق هـذا فإنـ ح نـا
املشترث الذي أت عن .
جاسر :وملاذا ال تشاركك هي البح ؟
الشيخ :إهنا تقوم بواجبها( .عرسان)117-116 :1989 ،
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ومنهم من يشارث العدو يف استغالل اآلخرين:
 جاسر :من أين أن ؟ سارة :من املدينة. جاسر :وملاذا جتلسني هنا؟ سارة :ألتصيّد( .عرسان)145-144 :1989 ،متثل هذ التشعبات والتفرعات طرق احلياة املتعـددة وطرائقهـا ،والـل قـد تكـون أكثرهـا
وعرة صعبة لن تنتهي إىل السعادة أبـدا ،وقـد يتخـذ كـل منـا بطريقـ وطريقتـ اخلاصـة وفـق
أيديولوجيت والل تكون متـأ رة مـن معرفتـ ووعيـ مباهيتـ ومـا حييطـ ومـا يـرتبط تياتـ
ومصري ؛ وكلما زادت معرفت هذ أصبح أقرب من الطريق الصـحيح والسـليم للحيـاة ،وعنـد
حصــول علــى املعرفــة والــوعي الكــايف وكشــف عــن ســر احليــاة تــزول وتنمحــي الطــرق املعوجــة
االحنرافية وي هر ل الطريق السليم.
جاسر .. :إن أعرف الطريق ..تعالوا لنعيد رور اخلصب لألرض( ..عرسان)206 :1989 ،

 الشيخ :إنكم تفقدون عقولكم. -جاسر :كال ..إننا نسري يف الطريق السليم ( .عرسان)207 :1989 ،

الطريق رمز ملصاعب احلياة وجتارهبا
يــوحي الــدرب يف املســرحية وهــو أحــد أبــدال الطريــق بــال روف القاســية وال لــم الــذي كــان
جيتار اجملتمع آنذاث ،كما يرى يوري لومتان بأن "الغربة" و"الًودة" و"العدوانيـة" مـن نـات
املكــان اخلــارجي املفتــور (لومتــان .)82-81 :1986 ،ويف املشــهد الســابع عشــر يشــري الكاتــب إىل
شعب يعيش ال لم ويأمل اخلالص من والفقر النات عن دون أي كفـار وجـدّ هـادف ومـؤ ر،
هلل ال لمة بنفس ويقمعهـم ،جـاهال بـأ ّن لال َّلـ ع لـا ُي عغ مليـ ُر عمـا بقـ ْو ٍم عح لتـى
ينتحي جانبا ليحارب ا ه
يُغعيملرُوا معا بأنْفُساهمْ﴾ (الرعد:)11/
 الفالر :كيف تسـك عـن ذلـك يـا إهلـي؟ إذا كانـ تلـك حكمتـك فـإن يـا رب فـإنأستغفرث وأتوب عليك .ولكن مادم يف عليائك يا ريب فلماذا ال تن ر جيدا؟ عفـوث
يا رب( .عرسان)186 :1989 ،
ويرى الكاتب ومن خالل حماوالت بطـل املسـرحية (جاسـر) أن علـى الشـعب الـذي يطمـح
إىل احلرية والشموخ أن يكون ويسري يف الطريق أوال ،مث يتحمـل مصـاعب ومتاعبـ  ،ليجـد مـا
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يتمنــا ويطمــح إلي ـ مــن حــق فــردي واجتمــاعي؛ يــأيت عرســان بالــدرب بــديال للطريــق رمــز اا
للتجارب املوحية ،حيصل عليهـا البشـر يف إطـار املصـاعب واملتاعـب الـل يواجههـا يف احليـاة
وأ ناء َقق لغايات وأهداف  ،وهي الـل تثقفـ وتفقهـ ومتنحـ وعيـا وبصـرية تزيـل الغشـاء
عن بصر وتكشف ل عن احلقيقة املكنونـة وأسـرار احليـاة السـعيدة .والـدرب هـو املضـيق يف
اجلبال ،واملدرلب هـو الـذي قـد أصـابت الباليـا ودربتـ الشـدائد حـىت قـوى ومـرن عليهـا (ابـن
من ــور ،ال تــا ،)374 :ميثــل العجــوز اجليــل املاضــي الــذي ال ينتــهي أملـ للخــالص مــن ال ــروف
املسيطرة بري املطلوبة إىل فعل مـؤ ر ونتـاج ملحـوظ لكـن ت هـر نبتـة لالفتـ وعـدم مـواالت
ال لم أمثارها يف األجيال القادمة حي حيل الطريق حمل الدرب يف هناية حديث :
 الرجل العجوز :يا درب ...يا درب ال متـح أ ـر خطـاي ..إنـ متعـب وأسـري عليـك كـييعرف األتون أين سرت فوق الشوث .يا درب أنا بنيـ نصـف املدينـة ولـي ي بيـ ..
أنا يف الطريق ..أوالدي يف الطريق( ..عرسان)189-188 :1989 ،
وجاســر بعــد َولـ ميثــل اجليــل القــادم الــذي مل يــأت َولـ مــن التخــبط العشــوائي إىل
اإلدراث الواعي بصورة مفاجئة بل نتيجة للصدمات والتجارب الل تعرض هلا أ ناء رحتل :
-

جاســر ... :كــم بريتـ الــدروب وكــم ســامه يف تغــيريي هــذ الشــجر ( ...عرســان،
)184 :1989

 منصور :لقد تغريت كثرياا عن املرة السابقة. جاسر :نعم لقد بريت الدروب والريى والتجارب( .عرسان)207-206 :1989 ،الشارع رمز للسلطة اجلائرة
قد يؤدي حبّ السلطة املصحوب جبهالة الشعوب وشقايها إىل تدمري الطمأنينة الروحيـة ونـو
الفضيلة واألخالق ،حي يسقط البشر إ رمها من مرتبت الرفيعة ت ال للحيوان الوحش:
 الشيخ :اعمال ..هيا اعمال ..إن جدران القلعـة فـابرة أشـداقها للشـم  ...والوحـوشتسرر يف شوارع املدن( ...عرسان)135 :1989 ،
فيص ــبح حين ــها ص ــياد مفت ــرس ال جي ــد لش ــهوت وطمعــ عق ــل وال عق ــال ،يفت ــك ويفت ــرس
الضعفاء ،ويسرق مواهبهم وينهب رواهتم .وسارة شخصية مستغِلة اختذت من نسرة البغـاء
مهنة هلا ،وهي رمز لألسـاليب اليهوديـة يف احلصـول علـى املـال ونشـر الرذيلـة (سـعد اهلل:2005 ،
 ،)40وخبطها الذي انتهجت متثل طبقة قاطعة للطريق ومستغِلة متـارس اسـتغالال بطريقـة بـري
مباشرة ،وتصطاد من ماء العكرة دون أن َمل جتاهها الطبقات املستغعلة أية ضغينة.
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 جاسر :هل تعرفني حم وظاا؟ سارة :بكل تأكيد ..أعرفهم كلهم. جاسر :من أين أن ؟ سارة :من املدينة. جاسر :وملاذا جتلسني هنا؟ سارة :أتصيد( .عرسان)145 :1989 ،َتفــل هــذ الوحــوش إ ــر مــا حصــل عليـ بــال لم واجلــور مــن الضــعفاء جســدا وروحــا،
وتُشعر نفسها بفرر وسعادة مثنها دموع اآلخرين ودمومهم:
 ناصر :ماذا تريد؟ جاسر :أريد أن تسـمع  ...إهنـم هنـاث ..يف شـوارع املدينـ ينثـرون األعيـاد ..وحنـنندفع الثمن( .عرسان)207 :1989 ،
ويقــول شــاكر النابلســي يف كتابـ مجاليــات املكــان :أن «الشــارع العــريب كمــا هــو معــروف:
ماديـاا وواقعيـاا ،شــارع قبـيح املن ــر ،ســواء كـان هــذا الشــارع يف املدينـة أو القريــة ،ومــرد هــذا
القبح من هـذ الفوضـى الـل َكمـ  :فوضـى النـاس ،وفوضـى احلكـام... .كـذلك ،فـإن مـر ّد
هذا القبح ،يعود إىل اعتبار الشارع ،شارع السلطة ،وشارع احلاكم الـذي هـو علـى خـالف مـع
اإلنسان العريب ،يف كثري من أمور  ،وقضايا » (النابلسي .)67-66 :1994 ،فالشارع يف مسرحية
"الشيخ والطريق" وهو املمـ ّر والطريـق يف املدينـة ،يرمـز ويلمـح إىل السـلطة احلاكمـة اجلـائرة
وطبقــة األبنيــاء ال ـ ل كــالوحش املفتــرس ،تصــيد وتســتغل مهــم الشــعب وطاقات ـ اخلصــب
و روات البلد ،والختلف فيهم سوى احلزن واهلم والفقر .جاءت أبلب أماكن عرسان مفتقـرة
إىل التسمية والتأطري اجلغرايف مما جعل منها أمـاكن عائمـة ،ومل يكـن هـذا الفعـل اعتباطيـاا
إذ أن الكاتب استطاع عً هذا الفعل أن جيعل أماكن َمل بعداا رمزياا ،فاملدينـة وشـوارعها
هي رمز لكل األماكن الل يسود فيها القمع والفساد بكل أشكال (صاحل.)249 :2005 ،
الطريق رمز للتأريخ ومرّ العصور
أن اإلســم َديــد للكينونــة وأن ـ «متثــل لقيمــة حمــددة تشــري إىل مســماها مــن دون مطالبــة
مسبقة هلا بـأن تـدل ع ليـ بقـوة وجودهـا ،وتوكيـد خلصوصـية ذات طـابع مترسـخ مـن الداللـة
املتواترة ،ملا اختري ل » (حداد .)9 :2002 ،وبياب عن األماكن موجـد للشـمولية والرمزيـة ،فلـم
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ميــنح الكاتــب يف املشــهد الثــامن عشــر شخصــيات أنــاء .خاصــة ليمثــل أحيانــا هبــا األزمنــة
الثال بشكل عام :فالعجوز (ميثل املاضي) ،والرجل واملرآتان (ميثلون احلاضر) ،والطفالن
(ميثالن اآليت):
 املرأتان :يا درب األحزان..هل ذاق الكل كما ذقنا؟ ..يا درب؟. الطفل :1مات أمي وأنا أرضع. الطفل :2وأنا اآلخر. الطفل :1ومشي على رأسي مربم. الطفل :2وأنا اآلخر( .عرسان)188 :1989 ، الرجـل العجـوز :يـا درب  ..يـا درب ال متـح أ ــر خطـاي انـ متعـب وأسـري عليـك كــييعرف اآلتون اين سرت فوق الشوث يا درب ..أنا بني نصف املدطنة ولي ي بي ..
أنا يف الطريق أوالدي يف الطريق (عرسان)189 :1989 ،
وأن « املكان هو اجلغرافيـة والتـاريخ معـا ،أو بتعـبري أد ّق أنـ اجلغرافيـة مسـكونة بالتـاريخ»
(بغــدادي)5 :1998 ،؛ فيــأيت الكاتــب بــالطريق يف هــذا املشــهد رمــزاا للتــأريخ ،حيتضــن األجيــال
الثال  ،تأيت وترحل على مدا وال متك إال قليالا كما لو أهنا مرت بطريـق مـا ،ال يبقـى منـها
سوى أ ر قدم كثرياا ما ينمحي إ ر األيام والدهور؛ ميـرّ املـارّ منـ دون مكـ مطـول وال يتـرث
سوى أ ر قدم وذكرى ال متتد إىل اجليل القادم وال حيـتفظ هبـا التـأريخ إال مـن متيـزت منـها
بالشــمولية واجلســامة ،أو نقل ـ كرســالة للجيــل القــادم َمــل ل ـ دروس ـاا وعــًاا يســتنري هبــا
ويتحرر من ال لم وال الم.
 الشيخ ... :وأن أيها الطريق يا من عرفـ كـل مراحـل حيـايت وحيـاة أجيـال قبلـي...ماذا تقول يف قصة األحياء؟( ...عرسان)211 :1989 ،
 الرجل :مع الفجر ننهض ل ور أرضنا وأهالينا ...ونبارث التالل. املرأتان :على هذا الدرب رأيناهم يسريون فسرنا( ...عرسان)187 :1989 ،ذلــك فضـالا عــن عمــر الشــيخ والفتــرة الزمنيــة الــل قضــاها يف حماوالتـ لتحقيــق حلمـ
(ســتون عامــا) الــذي يلــور ب ـ الكاتــب أحيانــا إىل فتــرة تارخييــة معينــة ،وهــي الفتــرة مــابني
إنطالق الثورة العربية الكًى عام  1916وكتابة املسرحية عام 1971م.
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الطريق رمز النضال والثورة
إنّ شدة وطأة االستغالل جعل جاسر ي نّ أن لالستغالل شكل واحد يف كل مكـان ،لكـن بعـد
مرور جاسر باملصاعب واملتاعب واكتساب التجارب ،برر اخلفـى واكتشـف أنـ يسـري باالجتـا
اخلاطئ عنـدما كـان يبحـ عـن احلـظ لـيخلص نفسـ وجمتمعـ مـن الفقـر والفاقـة ،فحصـل
لدي الوعي وإنزار الغطاء عن بصر وبصريت  ،وتـبني لـ أن صـور االسـتغالل كـثرية ،فهنـاث
يف اجلنوب الفئران ،ويف الشمال األمري وزيد.
 الشيخ :إنك ختوض معركة ومهية. جاسر :كال..إين أعرف عدوي. الشيخ :إنك ال تعرف . جاسر :بلى أعرف جيدا. الشيخ :من هو عدوث؟. جاسر :األمري ..زيد ..فأر احلقول ..وأن يف ختاذلك( .عرسان)202 :1989 ،وأن ال ســبيل إىل اخلــالص مــن االســتغالل بكــل صــور والقضــاء علــى ســوء األوضــاع إال
بالفعل الثوري ومكافحتـها مجيعـا والقضـاء عليهـا ،فيتحـد جاسـر يف هنايـة املطـاف بصـيغة
اجلمع رمزا حملاولت النضمام أفراد شعب املشـت املقهـور إليـ لصـنع قـوة تطـيح ب ـ«األمـراء»
بعد أن تبني ل أن طريق التمرد الفردي بري جمد والتوحد والتكاتف هو رمز االنتصار:
 جاسر :سأمسك زيدا. الشيخ( :يضحك) وفأر احلقول؟ جاسر :سنقدم ل نوما بري نوم املدينة. الشيخ :من أين؟ جاسر :سنصنعها بأيدينا( .عرسان)203 :1989 ،ويدعو أبناء الشعب كافة للنضال اجلماعي ضد ال لم والفساد:
 جاس ــر ... :تع ــالوا ..تع ــالوا ..إنـ ـ أع ــرف الطري ــق ..تع ــالوا لنعي ــد رور اخلص ــبلألرض ..والقمح لزارعي واحلجر لقالعي  ..تعالوا ..تعالوا( ...عرسان)206 :1989 ،
يرى يوري لومتان تعارض بني ما جيسـد املكـان املغلـق واملكـان اخلـارجي املفتـور؛ فـاألول
جيســد األلفــة واألمــان {والوحــدة  ،والثــاين يــدل علــى الغربــة والــًودة والعدوانيــة (لومتــان،
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 .)82-81 :1986ووقـوع حـواد املســرحية يف الطريـق كمكـان خــارجي مفتـور يلمـح إىل ظــروف
اجملتمع املع والشتات والفرقة وعدم التوحد آنذاث ،ومبـا أن الرحلـة واحلركـة تسـلب املكـان
خصوصية الثبوت كما كانـ عنـد العـريب القـده رمـز االنعتـاق والتحـرر (قاسـم)770 :1985 ،؛
فالطريق بكون مكان للحركـة والسـري يصـبح رمـز هلـذ احلريـة واالنعتـاق؛ فينطـق بـ جاسـر
رمزا الجتاه ومنحا الـذي سـار فيـ بعـد اكتشـاف السـر الكـامن وراء بـىن الطبقـة املسـتغلة
وفقر نفس وأقران  ،وأن لي احلظ وإمنا الثورة اجلماعية:
 الشيخ :إنكم تفقدون عقولكم. جاسر :كال ..إننا نسري يف الطريق السليمة( .عرسان)207 :1989 ،ويعدهم النصر املضمون يف ظل هذ الوحدة واالنسجام والسري يف الطريق السليم ،تؤيـد
وجهة الن ر هذ مـا حيملـ إنـي "ناصـر" و"منصـور" الـذين انضـما إليـ وللثـورة ،مـن داللـة
على اإلعانة على اخلصم والفوز والنصر:
 جاســر :مــن الضــروري أن نعمــل ولكــن مــن الضــروري أن نطمــئن علــى جهودنا..اعمــل أيهــاالشيخ وسأجعلك تستفيد من عملك .أما األرض فإننا هلا ولن خنوهنا مطلقا ،هيا بنا.
 منصور :هيا بنا ..سنعود إليك يا أيب ويدنا أقدر على َطـيم الصـخر وبنـاء احليـاة.(عرسان)209 :1989 ،

النتائج
فيما يلي أهم النتائ املستخلصة من البح :
 َ .1ــى مس ــرحيات عل ــي عقلــ عرس ــان مبكان ــة راقيــة يف املس ــرحية العربيــة عام ــة
واملســرحية الســورية خاصــة .وميك ـن جعــل مســرحيات عرســان يف إطــار املســرحيات
القوميــة يف وهبــا الرمــزي ،إذ تكثــر فيهــا املضــامني املتعلقــة بالقض ـية الفلســطينية
وعالقة املواطن العريب بالسـلطة يف مرحلـة مـا بعـد النكسـة العربيـة .وعرسـان الـذي
تأ ّر باإلجتا الرمزي لدى الكتاب األوروبيني (السيما مورس مترلنك) يعطـي لقارئـ
فضاءات مشحونة باإلحياءات الرمزية الل تكشـف عـن دالالهتـا الديناميـة تـدرجيياا
وضمن مستويات متعددة اجلوانب من عملية القراءة.
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 .2تعتً مسرحية الشيخ والطريق من اكثر مسرحيات عرسان كثافة احيائية ،إذ يزخر
"الطريق" بدالالت تتغري مت هراهتا تزامناا مع عملية القراءة.
 .3تنكشــف الــدالالت املكنونــة يف الــنص املســرحي للقــارر ضــمن مســتويات تصــاعدية
تنطبق مع ن رية «املادية التارخيية» عند كارل مارك  .فعلى املستوى األول ،يرمز
الطري ــق إىل احلي ــاة والغاي ــة من ــها .فل ــي الطري ــق عل ــى ه ــذا املس ــتوى إال رم ــزاا
للكميونات البدائية والزراعية الل مل تتمّ توعيتـها بعـد .وأمـا علـى املسـتوى الثـاين
وبعد ظهور أمناط احلياة املختلفة ،يتحـول الطريـق إىل الطرقـات ،وتشـهد السـاحة
االجتماعية البوادر األ وىل للصراع ،وبالتاي تستوي احلـرية والدهشـة علـى أذهـان
شخصــيات املســرحية .وعلــى املســتوى الثالـ  ،وبعــد تــداخل أمنــاط احليــاة ،يتجلــى
الصراع بني الفئـات االجتماعيـة املختلفـة ،ويسـعى فريـق لـيحكم قبضـت علـى بـري
من الفرق االجتماعية .ويرى الكاتب على هذا املستوى ،أن على الشعب الذي يطمح
إىل احلرية والشموخ أن يكون ويسري يف الطريق أوال ،مث يتحمل مصاعب ومتاعب ،
ليجد ما يتمنا ويطمح إلي مـن حـق فـردي واجتمـاعي .وأمـا علـى املسـتوى الرابـع،
فيــأيت الكاتــب بــالطريق رمــزاا للتــأريخ يف مرحلــة مــا قبــل الثــورة والنضــال ،حي ـ
يستعد اجملتمع تدرجيياا وعً ت وعية الفئات االجتماعية الدنيا ،خلوض معركة ضد
القوى املهيمنة .وأما املرحلة األخرية ،وهي مرحلـة الثـورة والنهضـة .فبعـد حصـول
الوعي وانزيار الغطاء عن بصر الشخصية الرئيسية للمسرحية ،يفطن جاسـم أنـ
ال ســبيل إىل اخلــالص مــن االســتغالل بكــل صــور والقضــاء علــى ســوء األوضــاع إال
بالفعل الثوري.

رمزية الطريق وبدائله في مسرحية «الشيخ والطريق» لعلي عقلة عرسان
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