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جشطالت الفعل الدرامي
فيدرا أنموذج ًا
د .جبار خماط ح�سن

الف�صل الأول :الإطار املنهجي للبحث
م�شكل��ة البح��ث  :تنح�صر يف عدم اهتم ��ام الدرا�سات النف�سية للن� ��ص الدرامي يف اعتماد
منه ��ج املوازن ��ة ما بني اجل ��زء والكل وعالقتهما املتبادل ��ة يف تكوين و�إن�ش ��اء الن�ص الدرامي ،
لأن الدرا�س ��ات النف�سي ��ة للن� ��ص الدرامي ون�ش�أت ��ه  ،كانت تعرف الدوافع وعل ��ى وفق النظرية
الفرويدي ��ة �أو ال�سلوكي ��ة  ،الأم ��ر ال ��ذي ال يطرح مفه ��وم املعاجلة الفنية الت ��ي تفرت�ض منطق
التحلي ��ل (الأجزاء) والرتكي ��ب (ال�صورة) لذا وج ��د الباحث �ضرورة درا�س ��ة الن�ص بو�صفه
طاق ��ة حيوية مركبة من الدوافع والأفكار والبيئة املحيطة والعالقات املتوالدة منها التي ميكن
االقرتاب منها من منهج اجل�شطالت الذي �سيكون املدخل العلمي لدرا�سة امل�شكلة .
�أهمي��ة البح��ث  :تتمث ��ل باعتماد منهج يتبنى املق ��والت الإدراكية املركبة الت ��ي تف�سر عملية
البناء الدرامي .
ه��دف البحث  :تعرف حت ��والت بناء الفعل الدرام ��ي بو�ساطة التحلي ��ل والرتكيب للعالقات
الداخلية املولدة للن�ص الدرامي .
حدود البحث  :تتمثل يف :
1 .1احلدود الزمانية  :ع�صر الكال�سيكية اجلديدة .
2 .2احلدود املكانية  :فرن�سا .
3 .3احلدود املو�ضوعية  :الفعل الدرامي يف �ضوء نظرية اجل�شطالت .
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يتوزع على النحور الآتي :
1 .1اجل�شطالت.
2 .2الفعل الدرامي .

د .جبار خماط ح�سن

الف�صل الثاين  :الإطار النظري

�أوال  :اجل�شطالت :
ثمة من ينظر �إىل الإدراك على �أنه قدرة فطرية �أو وراثية �إذ يولد الإن�سان وهو مزود بالطريقة
الت ��ي يدركه ��ا بها  ،وهناك من تنظ ��ر �إىل الإدراك على �أنه تفاعل ب�ي�ن الوعي والبيئة املحيطة
 .ويف ه ��ذا ال�ش�أن ثمة منظوران حول الإدراك � ،أولهم ��ا ينظر �إىل الإدراك على �أنه �إح�سا�سات
تدرك على نحو جزيئات ت�شكل مبجموعها اخلربة  ،وثانيهما منظور ينظر �إىل الإدراك بو�صفه
كلي ��ات ولي� ��س جزئيات �إذ يت ��م �أدراك الأ�شياء على �ش ��كل كليات ومن ثم يت ��م حتليلها  .وهذا
املنظ ��ور يطلق عليه ا�صطالحا (اجل�شطال ��ت  )gestalt ،لأنه ينطلق من مبد�أ “ الكل هو �أكرب
م ��ن جموع العنا�صر املكونة ل ��ه “ واجل�شطالت بالأملانية تعني (ال ��كل ) منظورا �إليه يف كليته
ال بعنا�ص ��ره املكون ��ة له  ،والقول امل�أثور لدى اجل�شطالتيني �أن ال ��كل �أكرب من جمموع �أجزائه .
(احلنفي � ، 1995 ،ص. )185
ولدت هذه النظرية يف �أملانيا  ،ويعد ( ماك�س فريتمر  )1943 -1880م�ؤ�س�س هذه النظرية  ،ثم
انتقلت �إىل الواليات املتحدة يف الع�شرينات من القرن الع�شرين على يد ( كريت كافكا -1886
 )1941ويرف�ض اجل�شطالتيون مبد�أ �إمكانية حتليل ال�سلوك �إىل وحدات اال�ستجابات واملثريات
الفردية  ،فال�سلوك عندهم يت�صف بالكلية  ،مبعنى �أن ال�سلوك بعينه  ،ونتيجة لوجودك الكائن
احل ��ي يف موق ��ف معني  ،يتميز ببع�ض العوامل التي ت�ؤثر عل ��ى الكائن احلي  ،فتجعله ي�ستجيب
له بطريقة معينه حتى يحقق تكيفه  ،وتوافقه مع هذا املوقف ( .نا�صر � ،2004 ،ص )75ويرى
�أ�صح ��اب هذه النظرية “ �أن اخلا�صي ��ة اجلوهرية يف العقل الإن�ساين هي القدرة على التنظيم
الإدراكي  ،و�أدراك الأ�شياء ككليات منتظمة “ ( .الزغلول �، 2002 ،ص ) 138وقد نفذ (janic
 )rhyneالنظري ��ة اجل�شطالتية يف مي ��دان الر�سم والذي ي ��رى �إن �سيكولوجية النظرية تقوم
عل ��ى �أ�سا�س العالقات املتبادلة بني �شكل املو�ضوع وعملية الإدراك .وي�ؤكد التفكري اجل�شطالتي
عل ��ى �سيول ��ة عمليات الإدراك وامل ��درك بو�صفه م�شاركا فع ��اال ملدركات ��ه “ ( �صالح ، 1988 ،
�ص)24
وتتوزع مبادئ الإدراك احل�سي املبادئ العامة لدى اجل�شطالتيني على وفق القوانني الآتية :
قان ��ون ال�ش ��كل  :وه ��و النظر �إىل ال�ش ��يء على �أنه كل بعي ��دا عن عنا�صره املكون ��ة له مثل املاء
.H20
تدرك الأ�شكال على وفق قانون التجاور ،وح�سب قانون امل�سافة الأق�صر .
قان ��ون الت�شاب ��ه  :متي ��ل العنا�ص ��ر املت�شابهة لأن تتجمع مث ��ل جمموعة من الدوائ ��ر الفارغة
والدوائر املمتلئة .
قانون ال�شكل اجليد  :تكون الأ�شكال املف�ضلة منتظمة  ،وب�سيطة  ،ومتناظرة  ،فال�شكل املدرك
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هو �أف�ضل الأ�شكال املمكنة .
قان ��ون الإغ�ل�اق  :ه ��و ميل ال�شكل نحو �إع ��ادة التوازن للأ�شياء  .ولأن م ��ن خ�صائ�ص ال�شيء
الدقة ،وال�ضبط  ،والتناظر ،والتجدد  ،ف�أن ميل الإغالق �إىل تكميل الأ�شكال الناق�صة  ،ي�سمى
بعامل الإغالق الهادف اىل �إعادة التوازن الناجت عن وجود نق�ص فمثال دائرة �شبه مغلقة .
قانون تناقل ال�شكل � :إن للأ�شكال القابلية على االنتقال من و�ضع �إىل �آخر وذلك مع االحتفاظ
ببنيته .
قانون ال�شكل واخللفية  :كل �شيء ال يوجد �إال يف عالقة مع �أر�ضية ما  ،ولذلك تدرك ال�صورة
�أو ال�شكل على �أر�ضية  ،لكونها جتذب الأ�شياء نحوها (.زيعور � ، 1984 ،ص) 351 - 350
ثانيا :الفعل الدرامي
يعرف الفعل الدرامي ب�أنه ( حترك �أو تطور احلادثة داخل احلبكة �أو التكوين العام للم�سرحية)
( فتح ��ي ( 263-262 ،1986 ،ومن هذا ميك ��ن �أن نفهم ب�أن احلدث جزء والفعل كل  .فالأول
ي�ض ��م موقف ًا واحد ًا فقط � ،أم ��ا الثاين في�ضم جملة �أحداث ت�ضم مواق ��ف متعددة  ،فهو تطور
وحرك ��ة ال تقت�ص ��ر على موقف بعينه � .إذ �أن احلدث يقت�ص ��ر على حلظة احلدوث ح�سب � ،أما
الفع ��ل ف�أن ��ه يتتب ��ع �أثر احلدوث يف احلركة العام ��ة للم�سرحية ( فعل ورد فع ��ل )  .ف�إذا متثلنا
احل ��دث نقط� � ًة  ،ف�أن الفعل نقاط عدة  ،لأن �أثر احلدث مو�ضعي � ،أما �أثر الفعل  ،ف�أنه ممتد ،
ل ��ه جوان ��ب خارجية مادية ترى  ،وله جوانب داخلية وجدانية ونف�سية حت�س  .ونخل�ص من هذا
�إىل �أن احلدث يقت�صر ـ زمني ًا ـ على حلظة احلدوث  ،بينما الفعل ـ زمني ًا ـ ميتد لزمن ملحوظ،
وال يقت�صر على حلظة احلدوث ح�سب .
�إن الفع ��ل مهم ��ا كان حم ��دود ًا  ،ف�أن ��ه ي�شكل عالق ��ات هي �أو�سع من فع ��ل �أي �شخ�صية �أو
ف ��رد من الأفراد  ،ب ��ل �إنها هي التي تقرر فعل الأف ��راد �أو ال�شخ�صيات يف جمرى حتليل العمل
امل�سرحي يتم الرتكيز ـ عادة ـ على خمطط ملحوظ حلركة الفعل يت�ضمن �أهم النقاط ال�ساخنة
يف امل�سرحي ��ة ( �أي �أحداثه ��ا الب ��ارزة )  .وق ��د �أطل ��ق ال�شكالنيون على احلدث الب ��ارز وامل�ؤثر
ت�سمية
( احلاف ��ز (  Motifومي ��زوه عل ��ى �أنه اجلزء ال ��ذي ال ميكن تفكيكه �إىل �أج ��زاء �أ�صغر مثل (
م ��ات البط ��ل � ،أحب ��ت البطلة  ،ف�شل املت�آمر … الخ ) � ،أما الفع ��ل ف�أنهم ميزوه على �أنه جملة
احلوافز املتتابعة زمني ًا على وفق مبد�أ ( ال�سبب والنتيجة ) �أو مبد�أ الدافع والأثر ) (اخلطيب
). 181 :1982 ،
ً
�إن حركة الفعل الدرامي وتطوره داخل امل�سرحية ت�شرتط يف امل�ؤلف نظريا �أن يعمل على تركيب
�أحداث ��ه ب�صوره تبدو وك�أنها جت ��ري يف جمرى منطقي “ فمع كل خطوة يخطوها �أبطاله يتعني
علين ��ا �أن نع ��ي �أننا لو كنا يف ظروفهم مل ��ا فعلنا �إال ال�شيء ذات ��ه “ (كوجينوف )452 :1993 ،
ويب�ي�ن لنا ( �أر �سط ��و ) قدمي ًا هذه الوحدة حني ر�أى �أن اخلي ��ال ال ي�ستطيع ا�ستيعاب �أكرث من
فع ��ل واحد يف حبكة امل�سرحية  ،و�أن حركة هذا الفع ��ل تقرتن بتغري جوهري واحد يحدث عند
نقطة التحول �أو االنقالب ؟ ً) �أر�سطو �: 1973،ص)24
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ورغم االختالف الظاهري يف حماولة �إعادة تنظيم الو�ضعية الأ�سا�سية التي �أختل توازنها ـ عند
انط�ل�اق حركة امل�سرحية ـ وزاد اختاللها مع تق ��دم الفعل نتيجة اختالف الإرادات وت�صادمها
فان( هيكل ) يرى �ضرورة وجود حركة موحدة لكافة خطوط الفعل  ،التي تتكامل وتتظافر مع
بع�ضها لت�شكل بنا ًء كام ًال يت�ألف من فعل ورد فعل و�صراع (كوجينوف )436-430 :1993،
�إن حيوية الفعل الرئي�س  ،والأفعال امل�ساعدة له  ،هي التي جتعل من الأوىل متميزة عن الثانية
 ،ذل ��ك لأن حيوي ��ة الفعل جتعل من الأوىل ( كلية احلركة ) مب ��ا تولده من ت�صادمات م�ستمرة
متوالي ��ة  ،يف ح�ي�ن جتعل من الثانية ( موزعة احلركة ) ،فعل ��ى �سبيل املثال  :ف�أن حركة �أفعال
امل�سرحي ��ة امللحمية تك ��ون م�شتتة احلركة  ،الميكن الإملام بها �إال وفق ما تراكمه من انطباعات
ذهنية  ،ذلك لأن امل�سرحية امللحمية يف حقيقتها ( كلية الأهداف ) ال كلية احلركة لأنها تركزـ
ج ��ل اهتمامها ـ على حتقي ��ق الأهداف الكلية للمجتمع  ،فهي ال تهت ��م ببناء الفعل وتطوره  ،بل
�إنها تغيبه �أو جتعله ثانوي ًا �( .أ�سلن )54 : 1978 ،
وعملي� � ًا يتب�ي�ن مما تق ��دم �أن حركة الفعل متثل جوه ��ر الدراما  ،ف�إذا كان ��ت احلبكة لدى (
�أر �سط ��و) متث ��ل روح الدراما  ،ف� ��أن الفعل ميكن �أن يكون روح احلبك ��ة امل�سرحية  ،و�إن حيوية
الفع ��ل الرئي� ��س  ،والأفعال امل�ساع ��دة له  ،هي التي جتعل من الأوىل متمي ��زة عن الثانية  ،ويف
ه ��ذه احلال ��ة ميكن القول �أنه كلم ��ا زادت حيوية الفعل وزادت تفاعالت ��ه العاطفية � ،أدى ذلك
�إىل �أح ��داث متعة عاطفية  ،وكلما قلت حيوية الفع ��ل وزادت تفاعالته الفكرية � ،أدى ذلك �إىل
�أحداث متعة فكرية.
م�ؤ�شرات الإطار النظري
ميكن تعريف الفعل الدرامي ب�أنه الكل املتكون من جموعة �أجزائه ( الأحداث ) .
 -2ال�شخ�صية الدرامية هي ال�صورة التي تربز من اخللفية املتمثلة باحلدث .
باجتم ��اع احلدث بال�شخ�صية ي�ب�رز لنا التكوين العام لل�شكل واملتمث ��ل بالفعل الدرامي  ،الذي
يتحقق من خالل االمتداد داخل البنية الكلية للن�ص .
� - 4إن حركة الفعل يف الدراما التقليدية تنطلق من اخلا�ص �إىل العام  ،وهو ما يحقق لها قدرا
اكرب من التفاعل الوجداين لدى املتلقي .
الف�صل الثالث  :منهجية البحث و�إجراءاته
من خالل م�ؤ�شرات الإطار النظري تتوزع الإجراءات على الآتي :
�أوال  :منهجية البحث  :وتتلخ�ص على النحو الآتي :
جمتمع البحث  :ميثل جمتمع البحث �أمنوذجا تطبيقيا لعينة ق�صدية من منط الكال�سيكية
اجلديدة – م�سرحية فيدرا للكاتب الفرن�سي (جان را�سني) .
منهج البحث  :اتخذ الباحث من املنهج الو�صفي التحليلي  ،ا�سلوبا يف حتليل �أمنوذج تطبيقي
من الن�صو�ص الدرامية ملرحلة الكال�سيكية اجلديدة .
�أداة البحث  :املالحظة املبا�شرة اداة الباحث يف معاينة وحتليل الن�ص الدرامي وتركيبه .

األكاديمي 112

ج�شطالت الفعل الدرامي فيدرا �أمنوذجاً

د .جبار خماط ح�سن

ثانيا � :إجراءات البحث  :وتتلخ�ص على نحو املرحلتني الآتيتني :
 1-2ملخ�ص م�سرحية فيدرا  ،ت�أليف  :جان را�سني
الف�ص ��ل الأول  :يخ�ب�ر( هيبولي ��ت ) مربي ��ه ( تريام�ي�ن ) ب�أن ��ه يعتزم مغ ��ادرة تريزين
للتفتي�ش عن والده البطل ( تيزيه )  ،وللهروب كذلك من (�أري�سيا ) التي وقع يف غرامها
� .إال �أن زوج ��ة �أبي ��ه ( في ��در ) تظهر وت�س ��ر �إىل مربيتها ( �أون ��ون ) ب�أنها تعاين من حمى
غريبة  ،فهي حتب (هيبوليت ) بجنون  ،على الرغم من ا�ضطهادها له  ،وهي ال ت�ستطيع
التخل� ��ص م ��ن هذا احل ��ب املحرم �إال باملوت  .لك ��ن �أخبار�أ تنت�شر حول م ��وت ( تيزيه ) ،
فتق ��وم (�أون ��ون ) ب�إقناع فيدر ب�أن حبها مل يعد �شاذا وب�أنها ح ��رة ويجب �أن تعي�ش ،ال بل
عليها لقاء (هيبوليت ).
الف�ص ��ل الث ��اين :ي�صرح ( هيبوليت ) بحبه ( لأري�سي ��ا ) ويعر�ض عليها عر�ش �أثينا . .ال
�أن (في ��در ) التي تلتقي بهيبوليت ال تتورع عن 1العرت1ف بحبها له  ،في�صدها معرب�أ عن
ده�شت ��ه  .ولك ��ي تغ�سل العار الذي حلق بها تنتز ع �سي ��ف (هيبوليت ) وحتاول قتل نف�سها
،لك ��ن ( �أونون) تنقذها .يف هذه الأثناء يبايع اه ��ل اثينا ابن ( فيدر ) ملك�أ عليهم  ،فيما
ت�سر ي �شائعات جديدة حول عودة ( تيزيه ) �سليم�أ معانى.
الف�ص ��ل الثال ��ث  :حتلم فيدر جمددا با�ستمال ��ة هيبوليت  ،من خالل عر�ضها عليه عر�ش
اثين ��ا � .إال �أن الإع�ل�ان عن ع ��ودة ( تيزيه ) ي�صيب ( في ��در ) بالهلع وهذا يقودها �إىل
التفك�ي�ر باالنتحار .ولكنه ��ا توافق على �أن تقوم (�أونون ) باته ��ام (هيبوليت ) من �أجل
�أن تنق ��ذ �شرفها  .ويع ��ود ( تيزيه ) فت�ستقبله فيدر بفتور ،مم ��ا يزيد من حريته وت�ساوره
الظنون لدى معرفته برغبة ابنه يف الرحيل � .أما (هيبوليت ) في�صاب باالرتباك ويعزف
عن قول احلقيقة احرتام�أ مل�ساعر والده .
الف�صل الرابع  :تنطلي النميمة والغرية وتهمة (�أونون ) الكاذبة على امللك فيطرد ابنه
وي�ستجل ��ب عليه غ�ض ��ب الإله ( نبت ��ون )  .وعبث�أ يحاول (هيبولي ��ت ) تو�ضيح املوقف من
خ�ل�ال اعرتافه لأبيه بحبه ( لأري�سي ��ا )  .واذ حت�ضر( فيدر ) لقول احلقيقة يلتهب قلبها
بالغ�ي�رة ملعرفته ��ا بحب ( هيبوليت ) (لأري�سيا ) فت�صب عليهم ��ا غيظها وكراهيتها � .إال
�أن ت�أني ��ب ال�ضم�ي�ر يتملكها من جديد فتطلب من الآلهة معاقب ��ة ( �أونون ) التي �أو�صلتها
�إىل التهلكة .
الف�ص ��ل اخلام� ��س  :قبل رحيله �إىل املنفى يعر�ض ( هيبوليت ) عل ��ى ( �أري�سيا ) �أن يتزوجها
يف معبد قريب  ،فتوافق  .وحني يراهما ( تيزيه ) �سوية ت�ساوره ال�شكوك � ،سيما حني ت�ؤكد له
(�أري�سيا ) براءة ( هيبوليت )  .وتت�ضاعف الظنون حني يعلم ( تيزيه ) مبوت ( �أونون ) التي
�ألق ��ت بف�سها يف البح ��ر ،وبرغبة (فيدر ) يف و�ضع حد حلياتها  .هن ��ا يبد�أ باالعتقاد برباءة
ابنه وي�أ�سف لت�سر عه بطلب معاقبته  .لكن الأوان قد فات � ،إذ يدخل ( تريامني ) ويق�ص عليه
م ��وت ابنه الذي مزقه وح� ��ش بحري  .وتدخل فيدر �أخري�أ لتك�شف ع ��ن احلقيقة ومتوت بفعل
ال�سم الذي جترعته  .يف النهاية يقرر ( تيزيه ) حماية ( �أري�سيا ) وفا ًء لذكرى ابنه .
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ثانيا :الفعل الدرامي بني ال�شخ�صية واحلدث الدرامي
م ��ن االت�صال املبا�ش ��ر وبعيدا عن اال�ستع ��داد القبلي وتراك ��م التجربة تندف ��ع ال�شخ�صيات لدى (
ج ��ان را�سني ) �إىل االت�صال والرغبة يف ت�شكيل احلدث لأيج ��اد البعد احليوي اجلامع لهما بو�صفه
كال يح ��وي ج ��زءا فاعال هو ال�شخ�صية  ،وما نعرفه من �أح ��داث تبنى كخلفية ت�ساعد على التعريف
بال�شخ�صية الدرامية والتي بذاتها ت�ساعد على تف�سري احلدث و�صياغته من الإدراك الكلي لل�صورة
 ،فاجلميع يبحث عن اال�ستقرار والثبات بو�صفهما قاعدتا البناء الدرامي للحدث  ،وم�ؤ�س�س لتوزيع
التوازن يف احل�ضور والت�أثري بني جميع ال�شخ�صيات (اينون  ،وفيدرا  ،وتريامني  ،وهيبوليت  ،وتيزيه
) الذين نراهم يف �سعي لإيجاد �شكل الراحة و�إمتامه من خالل االت�صال املبا�شر وغري املبا�شر .
�إن ال�شخ�صي ��ات لدى ج ��ان را�سني تعي�ش لعبة احل�ص ��ول على الراحة يف بيئة مقي ��دة � ،إذ ال�صمت
�ألق�س ��ري والأ�صوات ال�صاخبة واجلدران التي ت�سرتق ال�سمع  ،وفوق هذا ال تدخل قدري �أو غيبي يف
ت�شكي ��ل احلدث و�إيج ��اده  ،لأن االختيار ولي�س اجلرب هو مادة الفع ��ل الدرامي لدى ال�شخ�صيات يف
دراما فيدرا  ،تردد �أحدى ال�شخ�صيات :
تريامني  :لي�س من عادة ال�سماء التدخل يف �ش�ؤوننا عندما حتني ال�ساعة .
ولأن الق ��در ال �أهمي ��ة له يف �صياغة الأحداث ف�أن مفاهيم جدي ��دة مثل الواجب والعاطفة  ،ي�شكالن
احل ��دث  ،ليك ��ون �أمامنا منطا جديدا يف �صناع ��ة الدراما  ،متمثال يف حال ��ة ال�شعور املفاجئ الذي
يتفاقم لدى ال�شخ�صية الدرامية وهي ت�سعى للتخل�ص من ال�س�أم والإح�سا�س بالتغيري :
في ��درا  :م ��ا �أثقل هذه الغالئل علي  ..ما �أثقل ه ��ذه الزينة الباطلة  ..ما �أقبح اليد التي �صففت هذه
اخل�ص�ل�ات  ..وعق ��دت �شع ��ري على جبين ��ي  ..كل �شيء ي�ضنين ��ي وي�ؤذيني  ..كل �ش ��يء يعمل على
تعذيبي ( .فيدرا  ،ف،1م�، 3ص)157
�إذا ما هو منط �إمتام �شكل ال�سلوك الدرامي لدى ال�شخ�صيات ؟ انه يف حالة الوعي بالنقي�ضني مرة
وت�صادمها مرة �أخرى  ،لإيجاد ال�شكل امل�ستقر لل�سلوك مثال البوح �أمام ال�صمت �أو اللذة �أمام الأمل
 ،ال�شهوة �أمام العفة  ( ،فيدرا ) ازاء (هيبوليت )� ،شخ�صيتان ال يتم االن�سجام بينهما اال بو�ساطة
االنح ��راف عن ال�سائد واملتفق علي ��ه يف الو�سط االجتماعي (املحيط) انه �سع ��ي للراحة والتلقائية
بعيدا عن الكوابح والأعراف والقوانني الرادعة واملكت�سبة باخلربة .
في ��درا  :م ��ا كان عهد ال ��زواج يربطني بابن ايجيه  ،ويب ��دو يل �أنني �ضمنت الهن ��اء والراحة حتى �أ
ظه ��رت ع ��دوي الرائ ��ع  ..ر�أيته �أحمر وجهي  ،وذهب ل ��وين  ..وتبلبلت روح ��ي ومل �أعد قادرة على
الكالم � ..أح�س�ست بج�سمي يرتعد ويلتهب ( .فيدرا  ،ف ، 1م � ، 2ص)136
�إن في ��درا ت�سعى �إىل الكالم والبوح بحبها لهوبلي ��ت لتتخل�ص من عنف ال�صمت رغبة منها للو�صول
�إىل انتظ ��ام �ش ��كل االت�صال بهوبليت  ,لكن خوفها من هوبليت يك�ب�ر ويتعاظم  ،لأنه بب�ساطة عازف
عن الهوى بالن�ساء  ،لذا جند �أينون تعرب عن ذاك:
اينون :انه ينظر �إىل الن�ساء بكره قدري  ( .فيدرا  ،ف , 3م� ، 1ص)157
وثمة �سبب خارجي يقيد عملية الكالم والبوح لدى فيدرا  ،تخ�شى من تيزيه الأب الذي نراه بو�صفه
الأر�ضية التي تعزز وجود ال�صورة (هوبليت) يف �شكله ووجوده ،
هيبوليت االبن = �صورة
تيزيه الأب = �أر�ضية
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وتعرب فيدرا عن ذلك قائلة :
فيدرا  :كنت �أجتنبه �أينما �سرت  ،يا البالء الذي يتجاوز احلد  ،كانت عيناي تريانه يف مالمح �أبيه
(فيدرا  ،ف ، 1م� ، 3ص)133
ويف املقابل جند هيبوليت ميال اىل ال�صمت لإمتام �شكل عدم االت�صال لكن �شكل االنف�صال ال يبقى
عل ��ى ثبات ��ه  ،لأنه �سرعان ما ينتقل اىل �شكل جديد يف �ضوء ممار�س ��ة الكالم املحرم (البوح) حني
ت�أتي الأخبار مبوت امللك تيزيه  :لذا جند( اينون ) تعرب عن الفكرة مبا ي�أتي :
اينون ( :تخاطب فيدرا) حظك يتغري ويتخذ وجها جديدا  ..مات امللك يا �سيدتي  ،وعليك �أن حتلي
حمل ��ه  ..ل ��ن ي� ��ؤرق �ضمريك �شيء بعد اليوم  ،فقد �أ�صبح حبك �أم ��را طبيعيا ( .فيدرا  ،ف، 4م، 5
�ص)716
وبكالم فيدرا عن حبها  ،يقابلها هيبوليت بالرف�ض النافر  ،بعدها -وب�صورة مفاجئة – يظهر الأب
تيزيه لأنه تبني �أنه كان �أ�سريا ال مقتوال  ،ليجد حبا �أثما حمرما تفرتيه (فيدرا) على (هيبوليت)
للتخل�ص من ورطتها :
تيزي ��ه  :ي ��ا وياله ماذا �أ�سم ��ع ؟ خائن متهور يدن�س �شرف �أبيه ! ان رواب ��ط الدم مل تقدر �أن ت�صده
(.فيدرا  ،ف، 5م� ، 5ص)177
ومبتابع ��ة ت�سل�س ��ل الأحداث املت�صادمة  ،ف�إنه ��ا تتخذ �شكال دائريا يرمز للح�ي�رة واخليبة وال�ضياع
ولأن ��ه �أك�ث�ر الأ�شكال اقت�صادا ويح ��وي �أكرب حجم يف �أ�صغر م�ساحة (امل ��كان) .ثم تنفرج الأحداث
وتتخ ��ذ �ش ��كال تكوينيا جديدا ومت�ساوي ��ا � ،إذ تت�ساوى النتائج بني (في ��درا) و(هيبوليت) الن املوت
�أخ ��ذ الث ��اين �أما فيدرا ف�أنها متوت من فرط �أملها على وندمها على ما فعلت ب (هيبوليت) وهنا مل
يتبق غري (تيزيه) الذي يتوا�صل مع (�أري�سا) حبيبة هيبوليت  ،ليجعل من عالقته بها �أمتاما ل�شكل
التكفري عن خطئه مع هيبوليت :
تيزي ��ه  :وق ��د تبني يل بو�ضوح كامل  ،و�أ�سفاه لنمزج دموعنا بدم ابننا البائ�س  ،ولكي نهدىء روحه
الناقم ��ة  ،لتن ��زل حبيبته �أري�سا من ��ذ اليوم  ،مبنزلة ابنت ��ي على الرغم من مكائ ��د ا�سرتها الظاملة
(.فيدرا  ،ف، 5م � 7ص)199
الف�صل الرابع  :نتائج البحث

وتتوزع على النحو الآتي :
�ش ��كل االت�صال بني ال�شخ�صي ��ات ( املثلث غري مكتمل الأ�ضالع ) يف الن�ص الدرامي (فيدرا)
ينتق ��ل م ��ن اجلزئي �إىل الكل ��ي  ،وبه يتطور ليتخ ��ذ الفعل �شكال دائريا يعط ��ي تكثيفا لل�صراع
و�إدراكا مكتمال بالن�سبة للقارئ بو�صفه �أكرث الأ�شكال اقت�صادا .
 - 2اال�ستجابة بني ال�شخ�صيات ال ت�أتي مبعزل عن املحيط  ،امنا جندها متتلك قابلية االت�صال
املبا�شر بني ال�شخ�صية واحلدث  ،لتكون يف النهاية الفعل الدرامي اجلامع .
 - 3احلياة يف الن�ص تبادل للأدوار ما بني الأر�ضية وال�صورة  ،فال�صورة متثل الفعل الدرامي
املبا�ش ��ر م ��ا ب�ي�ن الأول والثاين �أو فيدرا وه ��و بليت� ،أم ��ا الأر�ضية فتتمث ��ل يف �شخ�صية الأب
(تيزي ��ه) الذي يكمل الفعل ب�صورة غري مبا�شرة من خ�ل�ال فر�ضية وجوده احلا�ضر /الغائب
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لينتج يف النهاية تكوينا �إدراكيا موحدا ومنتظما .
الزمن الداخلي لالنفعال متوالد غري �آين ال يتبنى التناظر يف دوافع الأفعال ما بني (فيدرا)
و (هيبوليت )� ،إمنا تراكمي  /ذهني لأنه ناجت عن خزن ال�صورة امل�شتهاة (احلب املحرم) لدى
فيدرا  ،لإكمال النق�ص يف �شكل �أو منط التوا�صل ما بني النقي�ضني ال�صمت /البوح .
الف�صل اخلام�س :اال�ستنتاجات
يبنى الن�ص (فيدرا) على وفق الوحدات الثالث التي رتبها �أر�سطو يف كتابه فن ال�شعر (املكان
والزمان واملو�ضوع ) لكن( جان را�سني ) خرج عن الإطار الأر�سطي من خالل التوظيف اجلديد
للنظ ��ام الدرامي  ،الذي ي�سمح للحبكة �أن تك ��ون �أكرث مرونة يف التعامل مع املكان وال�شخ�صية
 ،فالن� ��ص بذاته يتخذ �ش ��كال هند�سيا مكونا من خم�س طبقات (ف�ص ��ول) تتوزع على مفا�صل
�صغرية تتكون من  35م�شهدا وهو العدد الكايف لإنتاج �شكال مت�ساويا وم�ضبوطا .
يتبني من التوزيع املتتابع للم�شاهد � ،إنها بنية غري مكتملة عدديا لكنها مكتملة �إدراكيا العقل
ال ��ذي يكم ��ل النق�ص امل ��ادي لل�شيء املق�صود (اله ��دف) الأمر الذي يخل ��ق توازنا يف احلركة
املتناغم ��ة للم�شاهد على الرغم من تباينه ��ا كميا  ،وهذا يدفعنا �إىل اكت�شاف عمليات التجاور
واالنتق ��ال يف احلركة ب�ي�ن امل�شاهد التي تك ��ون �أ�شكاال متكررة جتمع الثاب ��ت واملتغري على حد
ال�سواء .
�إن ال�ش ��كل الكل ��ي امل�سيطر عل ��ى البنية الن�صية متكون من ثالثة �أ�ض�ل�اع جتتمع لتكون املثلث
وبرتقب عنا�صر الفعل الدرامي الرئي�سة من حوار و�شخ�صية و�صراع  ،جند �أن املكان والزمان
يتخ ��ذان حميطا على هيئة �أر�ضية عامة ت�ساع ��د على �أبراز ال�شكل املقرتح (املثلث) من خالل
االت�ص ��ال املبا�شر ب�ي�ن ( هيبوليت ) و( تريامني ) (قاعدة املثلث) ال ��ذي يعطي لل�شكل قابلية
الت�شكل والإمتام بو�ساطة االت�صال املبا�شر �أو غري املبا�شر لنقطة �إغالق املثلث املفرت�ضة التي
تت�ضمن ال�شخ�صية اجلديدة (تيزيه) الغائب  /احلا�ضر .
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