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Abstract
Saadallah Venous, as a theater creator, lived through the defeat, and became an
intellectual and cultural concern, as he is aware of his goals and aspirations, so his
theater is the theater of commitment, commitment to the homeland and its concerns,
and he examines in his plays the issues of society and the people, including the
repressive relationship between the theater and the people, and among these
theatrical performances. O king of time) in which the issue of unity and collective
consciousness is studied symbolically so that it is not confined to an era or state.
This study aims to reveal the manifestations of the symbol and the nature of these
symbols, the reason for their employment, and the extent of their integration in the
play (The Elephant King of Time) through the social approach. Saadallah and Nous
believes that a society that does not demand its rights from rulers and is complicit in
the face of its power and injustice in all matters, this complicity becomes an
introduction and a license to oppression of rulers more and more, and the ruler and
the responsible forgets his duties towards the people and is not born of the negligent
people, the revolutionary and the transcendent who aims at the people.
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توظيف الرموز الداللية يف مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" لسعداهلل وِنّوس
*2

مهران غالمعلي زاده ،1انصر قامسي

 .1طالب دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديه الفارايب ،قم ،إيران
 .2أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديه الفارايب ،قم ،إيران
(تاريخ االستالم2018/12/27 :؛ تاريخ القبول)2019/7/11 :

امللخّص
إن سعداهلل ونوس كمبدع مسرحي ،عـايش اهلزميـة ،وأصـبح مـل مهّـا فكريـا واقافيـا فهـو واع بيهدافـ وتطلعاتـ ،
فمسرح هـو مسـر االلتـزام ،االلتـزام بـالوطن ومهومـ وهـو يفحـص يف مسـرحيات قضـايا اجملتمـع والشـعب ،منـها
العالقة القمعية بني السلطة والشعب ،ومن هذ املسرحيات ،هي مسرحية (الفيل يا ملك الزمان) الـل يـدرس فيهـا
قضــية الوحــدة والــوعي اجلمــاعي بشــكل رمــزيّ كــي ال تكــون منحصــرة يف عص ـرٍ أو دولــة .ــدف هــذ الدراســة إىل
الكشــف عــن جتليــات الرمــز وطبيعــة هــذ الرمــوز ،وســبب توظيفهــا ،ومــدى انــدماجها يف مســرحية (الفيــل يــا ملــك
الزمان) خـالل املنـهج االجتمـاعي .ويعتقـد سـعداهلل ونـوس ،بـي ّن اجملتمـع الـذي ال يطالـب حقوقـ مـن احلكـام ويكـون
متخاذال ومنهزما أمام قدرتـ وظلمـ يف مجيـع األمـور ،يصـبح هـذا التخـاذل والتميـع مقدمـة ورخصـة لظلـم احلكـام
أكطر فيكطر وينسى احلاكم واملسؤول وظائف إزاء الشعب وال يولد من الشـعب املتخـاذل ،الطـوروي املتعـاف الـذي يطبـج
على عقيدت وهدف .

الكلمات الرئيسة
سعداهلل ونوس ،الفيل يا ملك الزمان ،الرمز ،السيميائية ،املسرحية السورية.
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مقدمة
إنّ راية األدب ترسيخ املفاهيم واملضامني االجتماعية والطقافيـة والتارخييـة يف أذهـان النـاس
وعقــوهلم وأساســا علــى هــذا ،مييــل بعــض الفنــانني واألدبــاء إىل اســتخدام الرمــز واإلشــارة؛
وذلك أن اإلنسان يف مجيع مراحل التارخيية ميالٌ بطبيعت حنـو الرمـز وذلـك ملـنح مضـامني
نصوص آفاقا بعيدة ومساحات واسعة من خالل رموض الذي يلفّ أجـواء نصـ لينفـتح فيمـا
بعد علـى تـيويالت متعـددة وتفسـريات خمتلفـة وإ ّن األدب العـريب مل يكـن بعيـدا يف مضـامين
عــن الرمــوز واإل ــاءات اخلفيــة فعــرب الرمــز بفعــل طبيعتـ اإل ائيــة عــن زوايــا رامضــة يف
النفه البشرية ،مل تقو اللغة على الوصول إليها .كما أنّ «تعبري عن حالة وجدانية تركزت يف
العقــل البشــري نتيجــة هــاجه متعلــق باللحظــات األوىل ،اللحظــات الــل كانــج حتمــل الفــراال
املعريفّ» (مفلح .)15 :2008 ،والواقع أن مصطلح الرمز قـد تعـرض إىل كـطري مـن االضـطرابات
والتنــاقض أحيانــا والعموميــة يف فهم ـ  ،فقــد أشــار الكــطري مــن البــاحطني إىل تعــدد مفهومــات
الرمز ،وذلك يعود إىل تعدد احلقول املعرفيـة الـل اشـتغلج عليـ بـدء مـن علـم االجتمـاع إىل
علم النفه إىل اللسانيات إىل البالرة واألدب فالرمز هبذا املعىن ميكن مقارنت مـن الوجهـة
اللسانية بوصف انزياحا عن املعىن األساسي أو املعجمي ،كما قد يتداخل مـع أسـاليب التعـبري
التقليدية املتمطلة يف الصور البيانية من استعارة وجماز ،ويف الوقج نفسـ يسـتمد قدرتـ علـى
الداللة من خالل اتكائ على عوامل أخرى كالدين واألسطورة والتراو والتحليـل النفسـي فقـد
وردت يف التراو العريب مبعناها اإلشاريّ وظل مفهوم الرمز لغويا إشـاريا إىل أن جـاء قدامـة
بن جعفر يف كتاب (نقد النطر) يقول« :هو ما أخفي من الكالم ،وأصل الصـوت اخلفـي الـذي
ال يك ــاد يفه ــم ،وامن ــا يس ــتعمل امل ــتكلم الرم ــز يف كالم ـ فيم ــا يري ــد طي ـ ع ــن كاف ــة الن ــاس
واإلفضاء ب إىل بعضهم...فيكون ذلك قوال مرموزا عن رريمها» (ابن جعفر.)62-61 ،1979 ،
لتقنية الرمز دور بارز يف املسرحية كفن من الفنون األدبيـة .اتسـعج مهـارة الرمـز يف فـنّ
املســرحية خاصــة يف منتصــف القــرن املاضــي منــذ زمـنٍ كــان املســرحيون مييلــون إىل املســر
السياســي ويقومــون بدراســة قضــايا اجملتمــع مطــل العالقــة بــني الســلطة والشــعب ومتتــاز هــذ
املس ــرحيات ب ــالغموض واإلهب ــام وكط ــرة ال ــدالالت ولك ــن ال يس ــتحقّ لحدي ــب أن ينت ــهي ه ــذا
الغموض واإلهبام إىل حتري املخاطب /املتلقي بل وظيفت إجياد التواطـؤ الفكـري يف املخاطـب
ص علـى أسـاس فهمـ
وهبذ امليزة يوكل ك ّل الشيء إىل املخاطب بعيـدا عـن حتـري ليف ّسـر الـن ّ
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وإدر اك وذلـك اتسـاعا ملفهـوم الكـالم مـن جهـة وإيهامـ مـن جهـة أخـرى و قـق هـذا الفهـم
واإلدراك من قبرل املتلقي مبساعدة السياق فالسياق هو الذي يساعد املخاطب يف الكشف عـن
معـىن الرمـز وتعــيني مدلولـ ألنّ «الرمـز يقــع يف السـياق ولـيه للكلمــة معـىن رمـزي بوحــد »
(اليافــي .)234 :2008 ،هــذ الرمــوز بــدالال ا املتعــددة تتجلــى بفكــرة يف نتــائج الفنــانني الــذين
كرمــوا افالمهــم ونتــاجهم خلدمــة الشــعب واجملتمــع .نســتطيع أن نعتــرب ســعداهلل ونــوس أحــد
هــؤالء الفنــانني ولعل ـ مــن أهــم مرــن اهــتم مبوقــف املــواطن فــينتج عــدة مســرحيات تســتهدف
التواصل مع وجدان اجلمهور العريب .فمن إحدى تلك املسـرحيات الـل يفحّـص ويفـتّش فيهـا
ونــوس قضــايا الســلطة والشــعب ،هــي مســرحية "الفيــل يــا ملــك الزمــان" .املســرحية هــي مــن
املسرحيات القصرية ذات الفصل الواحد الل تالئم احلدي الواحد الذي يستوعب التجربـة
املسرحية ويعرب عن الفكرة فال تاج الكاتب في إىل فصـول أخـرى يشـري ونـوس إىل قضـية
العالقة بني احلاكم والشعب ،احلاكم الظامل والشعب املظلـوم اخلـائف .فاملسـرحية باختصـار
حتكــي قصــة ملــك ظــامل مســتبد لـ فيــل مــدلل كــان يعيـ فســادًا يف أمــالك النــاس وعنــدما
وصلج األمـور حـدًا ال يطـاق اقتـر أحـد حكمـاء املدينـة أن يقـابلوا امللـك ويشـتكوا جـور الفيـل
وطغيانـ وعنــدما وصــلوا إىل امللــك ســيهلم عــن ســبب جميــىلهم فقــال احلكــيم :الفيــل يــا ملــك
الزمـان… فيسـيل امللـك :مــا بـال الفيـل؟ ويتكــرر األمـر أكطـر مـن مــرة ،احلكـيم يشـكو وامللــك
يســيل وقــد كــان احلكــيم ينتظــر ممــن مع ـ أن يســاندو ويرفعــوا شــكواهم إىل امللــك إال أن
أحدهم مل جيرؤ على فعل ذلك فضجر امللك وهـو يسـيل :مـا بـال الفيـل؟ وهنـا كانـج اإلجابـة
الل تعكـه حالـة اخلـوف واخلضـوع حيـ أجـاب أحـدهم بقولـ  :الفيـل يـا ملـك الزمـان نـرا
وحيدًا ونريد أن نزوج لينجب لنا فيلة آخرين( .ونوس ،ال تا)19-1 :
نســعى يف هــذا البحـ أن نكتشــف دالالت هــذ الرمــوز وحنللـها خــالل املنــهج االجتمــاعي
فنقسم البحـ خبمسـة اقسـام ويف كـ ّل قسـم نـدرس إحـدى مـن الرمـوز املسـتخدمة ونكتشـف
آراء ومعتقدات سعداهلل ونوس.
سؤال البح :
كيـف يفحــص ونــوس عالقـة احلــاكم والشــعب ومـا هــي داللــة الشخصـيات املســتخدمة يف هــذ
املسرحية؟
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فرضية البح :
يفحص ويدرس ونوس قضايا السلطة والشعب يف إطار رمزيّ بشـكل رائـع وعنـدما نقـرأ مسـرحية
(الفيل يا ملك الزمان) نرى هذ الشخصيات والقضايا يف مستوى العامل ويف كل العصور.
خلفية البح :
مــن خــالل البحـ عــن الدراســات حــول املســر ومســرحية ســعداهلل ونــوس حصــلنا علــى عــدة
البحوو واألطاريح منها:
 .1االجتــا ا لــواقعي يف املســر الســوري املعاصــر ســعداهلل ونــوس أمنوذجــا "لدانيــة علــي
حسن" .جامعة البع  ،اجلمهورية العربية السورية .دراسة جمموعة من القضايا الل
تضــمنج مــا أاــار ســعد اهلل ونــوس مــن بــىن فكريــة وأدبيــة عــرب نصــوص املســرحية
معتمدا باملدرسة الواقعية.
 .2دراســة يف مســر ســعداهلل ونــوس "حملمــد حممــود رحومــة" يف هــذ الدراســة الباحـ
يبح عن أسلوب سعداهلل ونوس وبعض فنون يف عدة مسرحيات بصورة موجزة
 .3املوروو التـارخيي يف مسـر سـعداهلل ونـوس "أميـان هنشـريي" ،جامعـة بـاجي خمتـار
عنابة .يف هذ الدراسة استخدم الباح املنهج التارخيي وقام بالبحـ عـن القضـايا
التارخيية الل أشار هبا ونوس يف مسرحيات .
 .4جتليات الرمز يف نصوص سعداهلل ونوس فاروق مغريب وجنود ابراهيم ديب .جملـة
جامعــة تشــرين للبحــوو والدراســات العلميــة .اجمللــد ( .)36العــدد ( .)3تــدرس هــذ
الدراس ــة إىل الكش ــف ع ــن جتلي ــات الرم ــز يف نص ــوص س ــعد اهلل ون ــوس املس ــرحية،
و طبيعة هـذ الرمـوز ،وسـبب توظيفهـا ،ومـدى انـدماجها ولكـن ال نـرى فيهـا شـيىلا مـن
مسرحية "الفيل يا ملك الزمان".
ال جنــد يف هــذ الدراســات احلــدي عــن الرمــوز املســتخدمة يف مســرحية الفيــل يــا ملــك
الزمان فحجل هذا يعد حطنا هذا حطا حديطا يف هذا اجملال.
ضرورة البح وأمهيت :
الدراســة حماولــة جــادة لإحاطــة بإحــدى اجلوانــب اجلماليــة يف اللغــة املســرحية عنــد ونــوس،
وتسليط الضـوء علـى قـدرة هـذا املبـدع يف توظيـف اللغـة يف خدمـة إبداعـ وإن الرمـوز يف كـل

توظيف الرموز الداللية يف مسرحية "الفيل اي ملك الزمان" لسعدهللا ِونّوس

61

الف ــن األديب هل ــا دالالت خمتلف ــة ف ــنحن قمن ــا هب ــذ الدراس ــة للتعـ ـرّف عل ــى الرم ــوز ال ــل
يستخدمها ونوس يف مسرح ة "الفيل يا ملـك الزمـان" وتبـيني داللتـها وتعـرّف علـى آراء وافكـار
سعداهلل ونوس حول قضايا الشعب من خالل هذ الرموز.

سعداهلل ونوس ومسرحيته
سعد اهلل ونوس ( ) 1997-1941هو مسرحي سـوري ولـد يف قريـة حصـني البحـر القريبـة مـن
طرط ــوس فتلق ــى تعليم ـ يف م ــدارس الالذقي ــة .درس الص ــحافة يف الق ــاهرة ،وعم ــل حم ــررا
للصفحات الطقافية يف صحيفل السفري اللبنانية والطورة السورية .يعد سعداهلل ونـوس واحـدا
من أشـهر املسـرحيني العـرب املعاصـرين حيـ نـدب نفسـ خلدمـة هـذا الفـن رحـل سـعد اهلل
ونوس يف اخلامسة عشر من أيار /مايو .1997
انشــغل ســعداهلل ونــوس يف بدايــة كتابت ـ للمســر باالتكــاء علــى املصــدر األســطوري حيـ
أصدر سلسلة من املسرحيات القصرية كتبها يف بداية سـتينيات مـا بـني عـامي  1961و.1976
إذن كــان تــيار ونــوس بالطقافــة الغربيــة واهتمام ـ بتوضــيح بعــض األفكــار الفلســفية والرمــوز
األسطورية لطبقة املطقفني سببا يف ابتعاد عـن التـاريخ الـذي يتعلـق بقضـايا الشـعوب العربيـة
و«حـني ســافر ونــوس إىل بـاريه تــياّر بــالفكر املاركسـي واطلــع علــى أفكـار (ارويــن بيســكاتور)
و(بيتر فايه) و(برتولد بريشج) حول املسر » (هنشـريي .)37 :2012 ،لعلّ أهـم حـدو سـاهم
يف حتول إىل مرحلتـ اجلديـدة هـي حـرب حزيـران يف سـنة  1967الـل هلـا وقـع عنيـف علـى
نفس مما اضطر إىل تبديل موقف ونظرتـ إىل أمهيـة املسـر ووظيفتـ  .ولعـل حرصـ علـى
تبين قضايا الطبقات الكادحة من الشـعب جلعلـها يفحـص يف مسـرحيات القضـايا السياسـية
من خـالل عالقـة السـلطة بالشـعب وفسـاد احلكـم واحلـاكم وختـاذل الشـعوب العربيـة ولـذلك
عرف مسرح مبسر التسيه املوج إىل الطبقات الكادحة؛ ألنّ يعتقد «أنّنـا نصـنع مسـرحا
ألننــا نريــد تغــيري وتطــوير عقليــة وتعميــق وعــي مجــاعي» (ونــوس .)23 :1988 ،فيصــبح الرمــز
والكناية من عناصر املسر األساسية خاصـة عنـد سـعداهلل ونـوس يف حـال كونـ «إن املسـر
ما قبل الستينيات كـان جمـرد نصـ وص أدبيـة كتبـها أصـحاهبا للتعـبري عـن أنفسـهم يف قالـب
املسر » (الراعـي .)174 :1979 ،ولعـل ونـوس مـن بـني املسـرحيني السـوريني مـن أهـم رمـن اهـتم
مبوقف املواطن .فينتج عدة مسـرحيات تسـتهدف التواصـل مـع وجـدان اجلمهـور العـريب وهـي
علـى تــواف "حفلــة نـر مــن أجــل  5حزيـران" " ،1967الفيـل يــا ملـك الزمــان" و"رأس اململــوك
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جابر"  ، 1969وبعدها بسنة كتب "امللـك هـو امللـك" و"سـهرة مـع أيب خليـل القبـاين" « .1973إ ّن
البطــل يف مســرحيات اإلنســان الفــرد علــى حــدة بصــراعات ومعانات ـ ووحدت ـ وهــو انســان
حماصر ومطارد وحمكوم علي أحيانا .هذا اللجـوء إىل الـداخل جعـل بنـاء املسـرحيات يعتمـد
على املونولوجات الطويلة الل تقترب من شكل الرواية» (الراعي.)175 :1979 ،

استلهام الرمز يف مسرحية "الفيل يا ملك الزمان"
وقد جاءت املسرحية موزعة على أربعة مشاهد وهي:

 -1املشهد األول :املصيبة :بدأت املسـرحية مـن حيـ احلـدو املـؤمل حيـ قتـل فيـل امللـك
طفــال حتــج قدميـ يف أحــد األزقــة ،وهــو حــدو يتكــرر يوميــا مــن ختريــب ملمتلكــات املــزارعني
وبيو م وسائر الرعية.
 -2املشــهد الطــاين :التــدريبات :الشــعب جيتمعــون يف ســاحة املدينــة كــي يتمارســوا احتــادا
وتعاونوا تعاونا توحّدا يف حصول مطالبا م ألنّ احلصول على حقـوقهم ال قـق إلّـا بواسـطة
احتادهم.
 -3املشهد الطال  :أمام قصر امللك :اجتمع الناس أمام مـدخل القصـر ينتظـرون للـدخول
وتدور يف أذهاهنم األسـىللة الـل متيلـهم إىل القلـق واالضـطراب ومـع هـذا يشـعرون نـذرة مـن
الرجاء يف قلوهبم.
 -4املشهد الرابع :أمام امللك :رصد الكاتب يف هذا املشهد مظاهر فخامـة وعـز يف قصـر
امللك مما أصاب الرعية بالذهول والوجوم وخشيتهم من النطق مبا جاؤوا من أجل  ،واخلوف
الذي أسكتهم عن احلدي بيي شيء حىت زكريا ردد مرجتفا بعد إحلـا امللـك عبـارة واحـدة
"الفيل يا ملك الزمان" إىل أن خيدم ذكاؤ يف ابتداع موضوع جديد وهو (زواج الفيل).
وأحد من الرموز الل نتمكن أن نشري إليها ،هو الفيل .نسعى أن نبني دالالتـ وحنلـل آراء
ونوس حول قضايا اجملتمع من خالل يف هذا اجملال من البح .

الفيل (املخرّب)
يقـدّم ونــوس يف عنــوان املســرحية لفــظ "الفيــل" وهــذا التقــدمي رمــز ألمهيــة هــذا اللفــظ ودور
اهلام يف املسرحية ألنّ يف علم البالرة ،يذكر األدباء والعلماء أرراضا لقضـية التقـدمي وأحـد
من هذ األرراض« ،أمهية اللفظ املقدم والعناية واالهتمام ب » (التفتازاين ،2010 ،شـر  :اهلنـد
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حممود حسـن ،ج .)335/2فيؤدّي إىل استرعاء انتبا املتلقي أو القارئ وإاارة أحاسيسـ  .أساسـا
على هذا يبني ونوس للقارئ أنّ "الفيل" من األركـان األصـلية يف املسـرحية والقـارئ يـرا أمـام
عيون من البداية ألنّ حمور املسرحية يدور حول هذا "الفيل".
يتجوّل فيل امللك يف شوارع املدينة بتصرّف وحرية .يعمل ما ب ويدخل يف بيوت النـاس
ومزارعهـا ويــدمّرها ،يدوسـها وجيــرحهم .فحـبّ امللــك هلـذا الفيــل مينـع النــاس كـي يعترضــوا
ويشــكوا .وحينمــا نقــرأ احلــوارات حــول الفيــل يف املســرحية ،نفهــم أ ّن ونــوس يســتخدم مع ـ
األلفا؛ والكلمات الل تدلّ على عدم االهتمام واملباالة:
 املرأة :2كان األوالد يلعبون يف الزقاق حني دخـل علـيهم الفيـل .شـخر شـخرياملعتاد ،وأسرع اخلطى وال مباليا بشيء.
 الرجل :3الطفل صار حطاما والفيل تابع سري رري مكترو بشيء. الرجل :5على مدّ عمري رأيج كطريا من الفيلة لكلّ ملك فيل ولكن حـىت اآلنمل أَرر كهذا الفيل شرا ورطرسة( .ونوس ،ال تا)4-3 :

عندما نفكر يف هذا الفيل خيطر ببالنا أنّ فيل امللك يتمكن أن يدلّ على قـدرة امللـك وأعمالـ
االســتبدادية .القــدرة الــل يصــحبها الظلــم واالســتبداد .يســتفيد امللــك مــن قدرتـ للحصــول علــى
طلبات الشخصية ومنافع ويتّسع ظلم وأعمال االستبدادية يف كلّ اجملتمع بواسطة هـذ القـدرة.
يعتدي فيل امللك على مجيع جوانب حياة الناس كما نرى يف حوارات املسرحية:
 الرجل :2طفل لني العود يدوس فيل ضخم كفيل امللك الرجل :3ال أمان على رزق أو حياة الرجل :7البارحة خرّب بسطة عيسى اجلروي أتلف كل بضـاعت وتركـ يبكـيخراب وإفالس .
 زكريا :وخربج مزروعاتنا -وهدم بيج حممّد إبراهيم( .ونوس ،ال تا)6-4 :

والواقع قد تسيطر قدرة امللك االستبدادية على كلّ جوانب حياة الرعايـا وتضـيع حقـوقهم
وأمــواهلم و ــدر دمــوعهم .عنــدما يــدخل الفيــل يف مــزارع النــاس ويدوســها أو يــدمّر وخيـرّب
بيو م ،يعين االنتفاع من هذ القدرة لغصب أمواهلم وعندما جير رجال ويقتل طفال يعـين
االستفادة منها يف إباحة نفوسهم وأيضا كما شاهدنا يف احلوارات الل ذكرناها ،جير هـذا
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الفيــل مــرة شخصــا بالغــا وكــبريا ومـرّة يقتــل طفــال صــغريا وبريىلــا فنســتطيع أن ننــتج أنّ هــذ
القــدرة االســتبدادية مــن قبــل امللــك ،ال يهــتمّ بالصــغري والكــبري وال بــييّ شــيء آخــر يف طريــق
احلصول على طلبات .
القدرة االستبدادية واالستعمارية الل يقدمها ونـوس يف رـالف الرمـز ،نراهـا يف مسـتوى
العامل اليوم أيضا .كما اليوم تطلق عدة من البلدان املتجاوزة فيلها يف مسـتوى العـامل خاصـة
يف البلدان الضعيفة وتستفيد حنو أرراضها النفعية .الدولة االستعمارية تبسـط نفوذهـا مـن
أجــل اســتغالل خريا ــا يف اجملــاالت االقتصــادية واالجتماعيــة والطقافيــة ،وهــي بالتــاف ســلب
معظم لطروات البالد املستعمرة ،فضال عن حتطيم كرامة شـعوب تلـك الـبالد وتـدمري ترااهـا
احلضاري والطقافـي.
حينمــا يعتــرض الشــعوب عــن جتــاوزات الفيــل وأعمال ـ املخربــة واملــدمرة ،يتوجّعــون عــن
اندعاو مزارعهم .بداية ذكرنـا أ ّن هـذا االنـدعاو يعـين جتـاوز احلكومـة يف أمـوال الشـعوب،
حاليــا أجــدر أن نقــول رمبّــا يشــري ونــوس إىل قــانون اإلصــال الزراعــي يف ســوريا خــالل عقــد
ســتينيات« .عاشــج ســورية كغريهــا مــن الــدول العربيــة ،احلالــة اإلقطاعيــة الــل وراتــها عــن
الدولــة العطمانيــة مث كرســها االســتعمار األجــن  ،لتحــالف الطبقــة االقطاعيــة مــع املســتعمرين
التفاق املصاحل ...فيصدرت السلطة قانون اإلصال الزراعي إلضـعاف تـياريهم السياسـي يف
البالد ولكن هذا القانون مل ّل املسيلة الزراعيـة  ...فمـا يـزال هنـاك مىلـات املـالكني الكبـار
من الذين و لهم قانون اإلصال الزراعي  ...كانـج نتـائج هـذا القـانون اهلـام نتـائج مؤسـفة
مــن خــالل عمــل املــوظفني الفاســدين الــذين قــاموا بتطبيــق قــوانني االســتيالء ،بالشــكل الــذي
يتناســب مصــاحل كبــار املالكــني» (رنــيم .)43 :1996 ،وقــد زاد الطــني بلــة نظــام التــيجري ،ذلــك
النظام الذي يقوم على تيجري أراض تابعة للدولة ملن هلـم القـدرة علـى دفـع هـذ األجـرة ،وال
خيفــى أن هــؤالء ،ليســوا الفالحــني الفقــراء طبعــا ،بــل هــم امل ّلــاكون القــدماء القــادرون علــى
استطمار األرض .فنرى يف هذا اجملال كيف هيي فيـل اإلقطـاعيني الكبـار منـافعهم وال يسـتطيع
القانون مينعهم أيضـا .أساسـا علـ ى مـا حتـدانا حـول رمزيـة فيـل امللـك ،نسـتطيع أن نعتـرب لـ
ع ــدة مص ــاديق من ــها :ق ــدرة امل ــك ،عمّ ــال املل ــك واألرني ــاء ويف عص ــرنا ال ــراهن ن ــرى ه ــذ
األشخاص الذين منافعهم الشخصية بواسطة أفياهلم االستبدادية.
حاليا هناك سؤال ،ملاذا يستفيد ونوس من احليوان لقدرة امللك االستبدادية واالستعمارية؟
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إ ّن اختيار ونوس احليوان لعـدم قـدرة العقـل والتمييـز فيهـا .يعمـل كـل حيـوان علـى أسـاس
الغريــزة لتــيمني حاجات ـ املاديــة وال يهــتمّ بــيي شــيء إلّــا هــذ احلاجــات واألرــراض املاديــة.
القدرة االستبدادية واالسـتعمارية للملـك يف املسـرحية ويف مسـتوى العـامل تعمـل هكـذا .تـدخل
هذ القدرة يف أحناء العامل ويف حياة الناس وتوفّر منافع صاحب .
والسؤال الذي يطر نفس  ،لـمر اختار ونوس الفيل من بني احليوانات ،للملك؟
نتمكن أن ننظر إىل الفيل من ناحية أخرى وهي جطّت العظيمة والسـمينة .كمـا نشـاهد يف
املسرحية ،هذا الفيل يدمّر وخيرّب بيوت املواطنني ومذروعا م ويداس األطفال حتج رجليـ
بسـبب جطتـ الضــخمة .هـذ اجلطـة الضــخمة والسـمينة تـد ّل علــى عظمـة القـدرة االســتبدادية
واالستعمارية للملك وتوسيع الظلم واالستعمار الذي ينتج من هـذ القـدرة فنـرى هـذ املسـيلة
تبدو ظاهرا يف بعض احلوارات ،حينما نفكـر يف عبـارة (طفـل لـني العـود يدوسـ فيـل ضـخم
كفيــل امللــك) ،نشــاهد ســيطرة احلكــم والســلطة االســتبدادية علــى الشــعب املظلــوم .إذا نشــب
هــذ العبــارة بــامليزان يف جانــب يوجــد الشــعب املظلــوم ويف جانــب آخــر يوجــد احلــاكم الظــامل
وقدرت املخربة فلفـظ (لـني) يـدل علـى مظلوميـة الشـعب ولفـظ (الضـخم) يـدل علـى عظمـة
القدرة االستبدادية واملخربة وأيضا حينما يشب الناس الطفـل املقتـول بالبيضـة ،فيـتمكن أن
يدلّ لوهنا األبيض على الرباءة وقتل هذا الشعب دون أيّ سبب.

امللك (الشخصية املستبدة)
نشاهد يف هذ املسرحية ،شخصية امللك املـادّي املسـتبد الـذي كـم علـى أمـور الشـعوب ويعتقـد
أنّ صاحب نفوس الناس وأمواهلم ويبذل كل شيء للحصول على منافع وطلبات الفردية.
والواقع ليه هذا امللك حمصورا يف مسرحية سعداهلل ونوس فحسب بل هو رمز للزعمـاء واحلكـام
املستبدين الذين حكموا علـى جمتمعـات خـالل العصـور املنصـرمة حـىت اآلن ويف هـذا املنصـب واملقـام
مصّــوا دمــاء النــاس ورصــبوا حيــا م .يبــذل هــؤالء الزعمــاء كــل اجلهــد حلفــظ قــدر م؛ ألنّ «اجتــا
االنسان إىل القدرة واجلالل وحبّ  ،من اقدر االجتاهات لدي » (راسل.)26 :1371 ،
جدير بالذكر أن نشري يف هذا اجملال إىل قضية حـ ّب امللـك الفيـلَ .ك ّلمـا يعمـل فيـل امللـك
عم ال سوءا ،ال يشكو وال يعترض الشعوب خوفا لغضـب امللـك أل ّن امللـك ـ ّب فيلـ كـطريا كمـا
يشري رجل أو امرأة إىل هذا احلبّ يف بعض احلوارات:
 -الرجل :2ومن يستطيع أن يعاقب فيل امللك!
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 الرجل :9امللك بّ فيل كطريا الرجل :3يد هلل كي ّن إبن أو وزير الرجل :4رأو يطعم بيد -الرجل :12ويشرف على محام بنفس ( .ونوس ،ال تا)8-3 :

يراقب امللك الفيل ويصون من كل الباليا واحلوادو واألمـراض .نـتمكن أن نقـول أنّ حـبّ
امللك الفيلَ يدلّ على حبّ هذ القدرة االستبدادية واالستعمارية.
أجدر أن نقول أنّ حبّ القدرة واملقام توجد يف كلّ األشخاص وهـذا احلـبّ ميـل فطـريّ يف
االنسان ألنّ عندما شخص صل على القدرة ،يتمكن أن صل على املقام واملنصب بسبب
فيســعى أن فــظ هــذ القــدرة أل ّن ــها ت ــهيي ل ـ ال ــميزات وال ــمنافع الكــطرية ولكــن يف بعــض
األشخاص ينقلب هذا احلبّ إىل الوصولية واالنتهازية و«الشـخص الـذي يــميل إىل االنتهازيـة
ال يهــتمّ بــاآلخرين ويف هــذا الطريــق يعمــل أيّ عمـلٍ حصــوال علــى القــدرة وحفظهــا» (تــهراين،
 .)23 :1383كما نشاهد يف هذ املسرحية ،يقول بعض املواطنني حول ميل امللك إىل الفيل:
 -الرجل :5كاد امللك أن يطلق زوجة امللكة ألنّـها مل تترفّق بالفيل.

توج د هـذ املسـيلة يف الـدول أيضـا كمـا يـرى هـانه موررـانتو «أن الـدول كـاألفراد لـديها
"شــهوة القــوة" أي الرربــة يف حتســني وضــعها باســتمرار ،مــن رــري االقتنــاع بالوضــع القــائم»
(س ــالمة عل ــي .)28 :2012 ،أيض ــا الي ــوم يف مس ــتوى الع ــامل تس ــعى البل ــدان وال ــدول االنتهازي ــة
واملس ــتعمرة ،أن تت ــداخل يف أم ــور البل ــدان الض ــعيفة ب ــذرائع خمتلف ــة ك ــي تص ــنع القائ ــدات
العسكرية وأساسا على هذا ترصّن قدر ا وتوسّعها.
واملسيلة األخرى الل جيب أن نشري إليها هي العالقة بني السلطة والشـعب .توجـد بعـض
احلقوق والتكاليف بني احلكومة والشعب« ،من حقوق الشعب على احلاكم ،هي بشاشـة الوجـ
والطالقة؛ ألنّ السلوك احلسن يسبب سـعة العالقـة بـني السـلة والشـعب» ( ـراين.)57 :1383 ،
احلــاكم الــذي يــتكلم عنـ الشــعوب ليســج لـ أيــة عالقــة معهــم بــل حينمــا يقــررون النــاس أن
يشكوا علي  ،يشتعل شعلة اخلوف يف نفسـهم وميـنعهم هـذا اخلـوف عـن الشـكاية واالعتـراض
وميسّهم الريب والشك.
 أصوات :بني الغمغمة واخلوف -الرجل :7لن يسمحوا لنا
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 الرجل :2قد يغضب فال يعلم مبصرينا إلّا اهلل الرجل :7مل نعرب يف حياتنا أسوار القصر -أصوات :وإذا رضب امللوك فاهلل وحد يعلم ما دو( .ونوس ،ال تا)9 :

إنّ الشعب يرجو بابتسامة من امللك يف عيد من األعياد كما يقول:
 -رأيت يف عيد التتويج يبتسم (املصدر نفس )12 :

أيضا تشدّدوا احلرّاس على الشعب يف القصر واستمرّ خوفهم واشتدّ حينما القوا امللك:
 احلرّاس :الويل لكم إن بدر منكم شغب أو قلة األدب... أصوات :سنرى امللك ...رأسي يدور ...قل يدق  :امللك وبيد صوجلان.  :ضوء كالشمه.  :ال ترفع رأسك. : -احلراس كاألشبا ( .ونوس ،ال تا)18-15 :

إنّ مييل هذا اجلو املضطرب الناس إىل الطّاعة ألنّ «امليل إىل التسليم ينتج مـن اخلـوف»
(راســل .)35 :1373 ،فالنــاس أمــام امللــك وأهبــة امللــك والتــاج والصــوجلان ،كلــها رمــوز هلــا يف
نفــوس النــاس موازيــات خميفــة ،وإرو مــن اخلــوف وخلفيــات مليىلــة بــالقمع واإلرهــاب وخــوف
النــاس مــن رؤيــة امللــك والشــك الــذي ينــتج مــن هــذا اخلــوف يــدلّ علــى عــدم عالقــة الســلطة
والشعب .وأيضا توصيف القصر وكيفية دخول الناس وسلوك احلرّاس يبني هذا التباعد أكطـر
فيكطر .كما نشاهد يف حوارات املسرحية:
 تشتد احلراسة من باب إىل باب -صوت الطفلة :أين خيتبد امللك؟ (ونوس ،ال تا)17 :

كطرة أبواب القصر والتعب واملرارة لرؤية امللك ،يـدلّ علـى التباعـد بـني السـلطة والشـعب،
بعبارة أخرى نتمكن أن نقول كطرة األبواب يعين كطرة احلجاب بني احلكومة والشعب.
واّــق الواــائق التارخييــة الســلطات واحلكــام الــذين كــانوا ّملــون علــى النــاس قــدر م
وزعمهم ويوسّعون الرعب واخلوف يف أبناء الشعب وأيضا اليـوم نشـاهدهم يف العـامل يف اـوب
حدي  .أساسـا علـى الديكتاتوريـة القدميـة كانـج سـلطات احلكـم حمصـورة يف شـخص واحـد
كامللكيــة أو جمموعــة معينــة كحــزب سياســي أو ديكتاتوريــة عســكرية .اليــوم مــن منظــار علــم
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السياسـ ــة نشـ ــاهد هـ ــذا االحنصـ ــار واالسـ ــتبداد يف شـ ــكل جديـ ــد ويف عنـ ــوان جديـ ــد يعـ ــين
(توتاليتاريســم)« .يف الديكتاتوريــة احلديطــة الــل تُس ـمّى (توتاليتاريســم) ،تتــدخل الدولــة يف
مجيع أمور مواطنيهـا .يف هـذ الدولـة ال يراعـي حقـوق النـاس بـل تصـبح حيـا م الفرديـة يف
خدمة الدولة» (اوستني.)115 :1374 ،

حرّاس امللك (الشخصية االنتهازية  -املتملّق  -ابن الوقت)
يوجــد يف كــل األنظمــة واملؤسســة ،أشــخاص يتمســكون بزعيمهــا كــي يتمكنــوا أن يصــلوا إىل
املناصــب املرموقــة ويف هــذ احلالــة تــوفر هلــم القــدرة والســلطة ،ويطيــع هــؤالء األشــخاص
الزعيم وجيـربون بقيـة النـاس أن يطيعـو ويع ّنقـوا أمـام هـذا الـزعيم بواسـطة انتشـار الرعـب
واخل ــوف والغض ــب؛ حينم ــا نتيم ــل يف مس ــرحية الفي ــل ي ــا مل ــك الزم ــان ،ن ــرى ن ــات ه ــذ
األشخاص يف شخصية حرّاس امللك؛ احلراس الذين تزينوا باخلوف والغضب؛ فحينما نقرأ

احلوارات حوهلم ،نشاهدها متاما مع البؤس والغضب:
 احلارس (بإحتقار) :أذن امللك لكم بالدخول احلارس (مقاطعا الضجّة ،يزداد اإلحتقار يف وجه ) يتقدم احلارس ووراء الناس .يتالمح على وجوههم اخلشوع واخلوف واالرتباك -احلراس قساة ينتظرون إشارة وتسقط األعناق( .ونوس ،ال تا)16 :

ويب ّ احلراس الرعب واخلوف يف أذهان الناس وبواسطة هذا الرعـب واخلـوف جيـربون
الناس كي يطيعوا امللـك ويسـعون أن فظـوا قـدرة امللـك وجاللـ فنـتمكن أن نعتـربهم رمـزا
للشخصية اإلنتهازية الذين يتمسكون بامللك وقدرت وبسبب صلون علـى احلشـمة واجلـالل
بــني الرعــاة ويف اجملتمــع؛ وأساســا عل ــى رأي كــوئن بــروس «إنّ الشخصــية االنتهازيــة ميسّ ـ
الضــعف ومالزمــة اآلخــرين ويشــعر دائمــا االضــطراب وعــدم األمــن يف حيات ـ ويستصــغرون
اآلخـ ــرين ويعتـ ــربون أنفسـ ــهم أشـ ــرف املخلوقـ ــات» (بـ ــروس .)33 :1372 ،ـ ــب الشخصـ ــيات
االنتهازية أن يكون زعيمهم يف حد األعلى من احلشـمة واجلـالل ويبـالغون يف توصـيف قدرتـ
وجالل ـ ؛ ألنّ «يــرى هــذ األشــخاص قــدر م يف إابــات قــدرة الــزعيم» (راســل.)103 :1373 ،
ويصدّق على هذا ،ما يتصور الناس من امللك والقصر وعالقت مع الفيل وما نعـوا مـن قبـل
خدام امللك ،يف هذ املسرحية وأيضا بني احلوارات يقول شخص:
 -الـخدم بون املغاالة يف أخبار سادا م .ذلك جزء من حرفتهم( .ونوس ،د.ت)9 :
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كـل هـذا يعـين إابـات الشخصـية االنتهازيـة للحـراس الـذين يتمسـكون بامللـك كـي كمــوا
على الرعاة فهذ احلراس يطيعون امللك حبا املال واملقام ويسعون يف حفظ حشمة امللـك؛ ألنّ
يعد حفظ هذ اجلالل واحلشمة تضمينا ملنصبهم وسلطتهم.

الـمُواطن (الـمتخاذل)
لقد رصـد املسـر السياسـي السـوري املعاصـر ،قضـية املـواطن والسـلطة ،فظهـر املـواطن فيـ
رري مطمىلن إىل السلطة فيدور يف أذهاهنم الشك والرعـب وعـدم االطمىلنـان فيوجـد أمـامهم
امللك الذي ال يهتم هبم وال يوفّر هلم احلاجات الضرورية سبل العيش الكرمي بل سـلب عنـهم
احلريــة ويبقــيهم بــال كرامــة ولعــل ونــوس مــن بــني املســرحيني الســوريني مــن أهــم مــن اهــتم
مبوقف املواطن واملتتبع ملسـر "ونـوس" يستشـعر إحلاحـ الشـديد علـى مسـيلة سـلبية املـواطن
وعــدم قدرت ـ علــى املشــاركة يف كــل مــا يــدور حول ـ فال ــمواطن خــائف مــن الس ـلطة ،متــردد
أمامها ،صامج إزاء الظلم ومستسلم للقدرة.
وص ـوّر ونــوس يف مســرحية "الفيــل يــا ملــك الزمــان" اجلماعــة املتخاذلــة إىل أبعــد حــدود
التخاذل أمام السلطة .فمجموعة الناس املتضررين من الفيل الذي يعي فسادا يف املدينـة ال
ترى من السلطة إال إخطائها يف كل األيام متسّهم املصيبة من قبرل امللك وفيل :
 ما هذ األيام السوداء... زكريا :ويوما بعد يوم ستزايد الضحايا وتكرب املصائب الرجل :7وهل بقي يف عروقنا دم؟ زكريا :نولد ومنوت وأعمارنا ليسج إال إنتظار الفرج .صربنا على الفقر الرجل :11صربنا على الضرائب واألوبىلة -الرجل :7صربنا على املظامل وأعمال السخرة (ونوس ،ال تا)8-6 :

ولكن تتردد هذ اجلماعة يف الشكوى من هذا الفيل خوفا من السلطة بسبب مـا نُقـش يف
األذهان وقلوهبم وال يستطيعون أن يطلبوا من امللك حقهم:
 نشكو أمرنا للملك؟ نشكو أمرنا للملك؟ ندخل القصر؟! ولـمر ال؟ -ومن حنن حىت نتحدو مع امللوك( ...ونوس ،ال تا)8 :
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كمــا نشــاهد يف احلــوارات ،مل يــذكر ونــوس هلــذ األشــخاص اســم ويــييت هبــم ب "الرجــل،2
الرجــل ،3الرجــل ،7املــرأة 2و "...رمبــا عــدم إطــالق االســم هلــذ اجلماعــة الــل تضــم معظــم
شخصيات املسرحية ،يدلّ على عدم أيّة األمهيـة والـدور الرئيسـي هلـم يف اجملتمـع وعـدم القـدرة
واإلذن للمالحظة يف أمور جمتمعهم كما نرى يف هـذ املسـرحية ،خيـاف املواطنـون مـن السـلطة؛
ألن متطــل يف أذهــاهنم جمموعــة مــن الرمــوز الــل تشــري إىل اجلــربوت والعســف ممــا يــؤدي إىل
ختاذل اجلماعة الل ذهبج لتشكو أمرها إىل امللك فبمجرد أن يروا رمـوز السـلطة مـن احلـراس
وسواهم وجربوت السلطة وهيبتـها ممطلـة بامللـك ،حـىت يلجـم اخلـوف ألسـنتهم فـال يعـربون عمـا
قــدموا مــن أجل ـ ومل يتجــرأ مــن بــني اجلماعــة إال طفلــة صــغرية ألنّ عقلــها مل يتعــود علــى الكفــو
اخلوف أمام رموز السلطة ولكن أمّها الل ختتزن اخلوف يف ذاكر ا ،جتربها على الصمج.
 امللك :أذن لكم بالكالم...ممر جىلتم تشتكون؟ زكريا( :متجرئا ،صوت راجف) الفيل يا ملك الزمان امللك  :ما خرب الفيل؟ صوت( :راعش من بني اجلماعة) قد( ...مث خيتنق الصوت ويلتفج صاحب حول بذعر) صوت الطفلة( :خفيفا) قتل إبن ( ...تضع األم يدها هبلع علـى فـم الصـغرية وجتربهـاعلى السكوت) (ونوس ،ال تا)17 :

مل تســتطع اجملموعــة أن ترفــع شــكواها؛ ألنّهــا مل تتعــود احلريــة أمــام الســلطة بــل تعلمــج أن
السلطة تعين البطش ،وأنّ ضبط اللسان يؤدي إىل السالمة وانفرد الشخص الذي (زكريا) سعى
يف احتاد الشعب وأيضـا تعـود الشـعب االستسـالم والتعنّـق أمـام السـلطة وبسـبب هـذا االستسـالم
سيطر احلـاكم وعمّالـ علـى حيـا م ويغصـبون ويقتلـون؛ ألنّ «االستسـالم والتعنّـق مـن قبرـل أبنـاء
الشعب واملواطنني ،يسبّب الظلم واجلور من قبرل السلطة يف اجملتمع» (راسل.)44 :1373 ،
واملسيلة األخـرى الـل تعاجلهـا هـذ املسـرحية ،هـي قضـية االحتـاد والتضـامن بـني أبنـاء
الشعب ،قد عاجل املسرحيون السوريون قضية الوحدة ومل خيتلفـوا كـطريا عـن بقيـة االدبـاء يف
سورية ،من حي معاجلة قضية الوحدة فطالبوا هبا كما الشعراء واألدباء فيصور ونوس عـدم
احتاد الشعب يف هذ املسرحية لنا ،حينما ال يستطيعون أن ينطقوا نطقا واحدا .كلّما يعلّمهم
ويدرّهبم زكريا بتكرار مجلة واحدة يعين (الفيل يا ملـك الزمـان) وبالشـكاية أمـام امللـك عـن
الفيل ،يقولون مجالت مشتتة ومبعطرة كما نرى يف احلوارات:
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 زكريا :كمـا قلـج لكـم مـرارا ،املهـم هـو النظـام .إن نكـون كلمـة واحـدة وصـوتاواحدا .كلما احتدت أصواتنا ازداد تااريها .واشـتدّ وقعهـا .نـدخل مثّ نصـرخ :الفيـل
يا ملك الزمان.
 اجلماعــة( :أصــوا م مفككــة مل تتحــد بعــد .بعضــهم يبــدأ متــيخرا ،بعضــهمخيطد يف العبارة وبعضهم يقول عبارات أخرى).

هــذ العبــارات املتعــددة واملشــتتة مــن أبنــاء الشــعب واملــواطنني ،تــدلّ علــى عــدم وحــد م
وانتشار التفرّق فيهم وأيضا السلطة الل تريـد أن تغصـب وتسـيطر علـى الرعـاة ،لـن متيلـهم
إىل االحتاد ولن ترضى ب  ،ألنّ تريد أن حتكم عليهم كما حتـب بسـبب وجـود التفرقـة بينـهم؛
فننتج بينّ عدم احتاد الشعب ،يتمكن أن يكون سبب آخر لسيطرة السـلطة االسـتبدادية ونـرى
هذ القضية يف الدول املختلفة منذ عصور منصرمة حىت اآلن ،يسـعى الـدول االسـتعمارية أن
يزرعــون بــذر النفــاق والتفرقــة يف قلــب الشــعوب املختلفــة كــي كمــوا علــيهم ،ألنّهــم قــائلون
بسياسة تفرق ،تسد وإن يقاوم شعبم أمام االسـتبداد الداخليـة أو االسـتعمار اخلارجيـة ويقـوم
بالـمكافحة ،فظ بالدهم عن السلب والغارة وتوفر هلم فرصة التطور وإلّا فال.

اجليل القادم
وحينما ندقق يف شخصـيات هـذ املسـرحية ،نشـاهد طفلـة ذكيـة وبريىلـة تـدور يف باهلـا بعـض
األسىللة وال تعترف إلّا احلق والصداقة ولكن ال تصل يف أسىللتها إىل اجلـواب وحينمـا تريـد أن
تتكلم عن احلقّ ال يسمحوهنا بل جتربها أمّها على السكوت.
 الطفلة :أمي وملاذا داس الفيل؟ املرأة :من يعرف يا إبنل! نصيب الطفلة :ألن يعاقبو ؟ اجلمع يهزون رؤوسهم بييس (ونوس ،ال تا)3 : الطفلة :هل أنادي أيب كي يذهب معهم؟ -املرأة :هه ..ال يستطيع أبوك أن يترك عمل (ونوس ،ال تا)11-10 :

عند امللك:
 الطفلــة :قتــل ابــن( ...تصــنع األمّ يــدها هبلــع علــى فــم الصــغرية وجتربهــا علــىالسكوت) (ونوس ،ال تا)17 :
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نســتطيع أن نعتــرب هــذ الطفلــة رمــزا للجيــل القــادم يف اجملتمعــات؛ يتــياّر هــذا اجليــل مــن
ســلوك اجليــل املاضــي وطريقتــهم يف االهتمــام علــى حقــوقهم االجتماعيــة واالقتصــادية و...
وأيضا يف االهتمام على عالقتهم مع احلاكم وإن كان اجليل املاضي جيال شجاعا يطلب حق
مـن احلـاكم دائمـ َا وال يسـمح احلـاكم الظـامل أن يظلـم ويشـارك يف أمـور جمتمعـ  ،فينمــو يف
بطن جيال هكذا وإلّا فال.

الـمثقف (الـمتخاذل  -الـمتردد)
اهتم املسر السياسي السوري بشخصية املطقف بشكل الفج النظر ،ويدرس املسرحيون حالـة
املطقف يف جمتمع  ،ودور يف التغيري والطورة ،ولكن يكون نظرهم نظرا سلبيا للمطقف الطـوري،
باســتطناء حــاالت ضــىليلة جــدا فــاملطقف يف املســر الســوري ينقســم علــى االاــة اقســام منــها:
املطقف املتعاف ،املطقف االنتهازي واملطقف املتخاذل( .رنيم)267 :1996 ،
خالل دراستنا وقراءتنا هذ املسرحية ،نرى شخصية بـني اجلماعـة انـ "زكريـا" يسـعى
هذ الشخصية أن ينبّ املواطنني من نومهم الطويل ويطلـب منـهم أن يعترضـوا علـى انـدعاو
حقوقهم أمام السلطة ويشجّعهم يف هذا املهم كما نشاهد حركت االعتراضية يف حوارات :
 زكريا :ما هذا؟ حالة ال تطاق وال حتتمل أال يكفينا ما حنن في  .فقر وعذاب ضرائب تفوق كسبنا اهلزيل -ويوما بعد يوم ستزايد الضحايا وتكرب املصائب (ونوس ،ال تا)6-3 :

يكرر زكريا املصائب الل سيطرت على حياة الشعب من قبرل السلطة خـالل سـنني طويلـة
وينبــههم علــى اضــطهادهم وختــاذهلم والواقــع إنّـ يريــد أن مييــل النــاس إىل فكــرة إصــالحية
وحينما يفكر الناس عن العالج ،يقول:
 أنــا أقــول لكــم مــاذا بيــدنا .نــذهب مجيعــا ونشــكو أمرنــا للملــك .نشــر لـ مــالّ بنا ونرجو أن يردّ أذى فيل عنّا (ونوس ،ال تا)8 :

رك زكريا الناس ومييلـهم إىل الطـورة دون أيّ خـوف وأيضـا حينمـا كـان شـكك اخلـوف
والرعب املواطنني يف اور م واعتراضهم ،يسعى أن خيفف تذبذهبم باحلجـة وذكـر حقـوقهم
ووظائف السلطة:
 -ما الذي ميكن أن خييفنا أكطر من هذا البالء املقيم ...
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 -من حق الرعية أن ترى ملكها ( ...ونوس ،ال تا)14-9 :

ولكــن حينمــا يــذهب مــع املواطنــون للقــاء امللــك ،ويشــاهد جــالل القصــر وامللــك ورضــب
احلــراس ،تظهــر عالمــات التذبــذب يف نفسـ حواراتـ يف القصــر امــام احلــراس تصـدّق هــذا
اخلوف حينما يقول:
 امشوا هبدوء وال جتروا أحذيتكم جرا. احلراس قساة -ينتظرون اشارة وتسقط األعناق( .ونوس ،ال تا)15 :

اشتعل هذا التذبذب واخلوف حىت وصل إىل امللك وهذا التذبذب واخلوف اصبحج مانعا
إليراد كالم احلق ويف النهاية قال ما أصبح سبب رضا امللك:
 -حنن حنب الفيل (ونوس ،ال تا)18 :

فنرى كيف تغري مطقف البالد وكيف انصرف عن أهداف اإلصـالحية واورتـ االعتراضـية
ضــد الســلطة االســتبدادية مــن احلــوارات الــل ذكرناهــا فنســتطيع أن نقــول زكريــا يف هــذ
املسرحية هي صورة املطقف املتخاذل الذي ال يطبج على موقف حىت النهاية ليكون النصر ل
وهو ينادي بشعارات اورية و رض الناس على الطورة ويطري الوعي لديهم ولكن أمـام ضـغوط
السلطة ينتـهي بالتخـاذل وحينمـا م ّسـ اخلـوف والتذبـذب اصـبح كبقيـة املـواطنني املتخـاذلني
وهذا يعين ينمو املطقـف املتعـاف مـن بطـن الشـعب املتعـاف والشـعب الـذي لـيه لـ أي اإلرادة
احلتمية ،فيبقى على مظلوميت ويولد من أبناء متخاذل( .راسل)77 :1371 ،

النتائج
 .1لقــد رصــد املســر السياســي الســوري املعاصــر ،قضــية املــواطن والســلطة ،واملــدقق يف
األعمال املسرحية السياسية سيلحظ هذ العالقة رري احلميمة بني املواطن واحلكام،
ولعل "ونوس" من بني املسرحيني السوريني من اهم مـن اهـتمّ مبوقـف املـواطن واملتتبـع
ملسر "ونوس" يستشعر إحلاح الشديد على مسيلة سلبية املـواطن وعـدم قدرتـ علـى
املشاركة يف كلّ ما يدور حول .
 .2يفحــص ويــدرس ونــوس قضــايا الســلطة والشــعب يف إطــار رمــزيّ بشــكل رائــع وعنــدما
نقرأ مسـرحية (الفيـل يـا ملـك الزمـان) نـرى هـذ الشخصـيات والقضـايا يف مسـتوى
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العامل ويف كل العصور.
ويعتق ــد س ــعداهلل ون ــوس ،ب ــينّ اجملتمــع ال ــذي ال يطال ــب حقوقــ م ــن احلك ــام ويك ــون
املتــواطد يف مجيــع األمــور ،يصــبح هــذا التواطــؤ مقدمــة ورخصــة لظلــم احلكــام أكطــر
فــيكطر وينســى احلــاكم واملســؤول وظائفـ إزاء الشــعب وال يولــد مــن الشــعب املتخــاذل،
الطوروي املتعاف الذي يطبج على عقيدت وهدف .
بّ امللك املستبد قدرت االستبدادية ويف هذا الطريق يذبّح كـلّ شـيء حفظـا هلـا وال
يهتمّ بالصغري والكبري؛ ألنّها توفّر ل طلبات وأمنيات .
يوجــد يف كــل األنظمــة واملؤسســة األشــخاص االنتهازيــة الــذين يتمســكون بزعيمهــا كــي
يتمكنوا أن يصـلوا إىل املناصـب املرموقـة ـب هـذ األشـخاص أن يكـون زعـيمهم يف
ح د األعلى من احلشمة واجلـالل ويبـالغون يف توصـيف قدرتـ وجاللـ ؛ أل ّن يـرى هـذ
األشخاص قدر م يف اابات قدرة الزعيم.
وه ــو يش ــري يف ه ــذ املس ــرحية إىل امل ــواطن املتخ ــاذل ال ــذين ل ــيه عن ــدهم أيّ إرادة
ف ــاملواطن خ ــائف م ــن الس ــلطة مت ــردد أمامه ــا ص ــامج إزاء الظل ــم مستس ــلم لق ــدر
واجلماعة كذلك متخاذلة إىل أبعد حدود التخاذل أمام السـلطة .تلجـم ألسـنتها أهبـة
السلطة ومظاهر جربو ا.
إنّ الدفاع عن احلقوق يتمّ بالوحدة وتضامن أبنائ فـال يسـتطيع أفـراد أن يقفـوا دون
اآلخرين سدا يف وج السلطة االستبدادية وعلى اجلميع أن يـدافعوا عـن حقـوقهم كـي
ال يستطيع أن يسيطر علـيهم الظلمـة واالسـتبداد .إ ّن تفـرق املواطنـون يضـيع حقـوقهم
ولكن بالوحدة والتضامن يتمكنون أن صلوا علي ؛ ألنّ من الشـعب املتخـاذل ال يولـد
الطوروي املتعاف الذي يطبج على عقيدت وهدف .
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