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ترمجة :د .سامية عليوي
جامعة ابجي خمتار /عنّابة
ِِ
السفلي من زوجته ابسيفي  Pasiphéeاليت
هي ابنة مينوس  Minosملك العامل ّ
يُفرتض أن تكون قد ُشغفت ابلثّور الذي أرسله بوسيدون  Poséidonوأولدها املينوتور .عرض
الصقلّي  -Diodore de Sicile IV, 62فيدرا اليت
"دوكاليون - "Deucalionحسب ديودور ّ
للزواج من تيزة البطل األثيين.
تنحدر من ّ
الشمس من جهة ّأمهاّ ،

التقت فيدرا هبيبوليت  Hippolyteبن تيزة من إحدى األمازونيات (تُدعى -حسب
الّرواايت -ميالنييب  ،Melanippèأو أنتيويب  ،Antiopèأو هيبولييت  )Hippolitèوأُغرمت به؛
وكان ذلك ،يف تريزان  )1( Trézèneأو أثينا  Athènesحيث قدم لالحتفال ابأللغاز.
قصة فيدرا يف احلقيقة ،منذ شغفها الذي كان مضنيا يف البداية ،مثّ اعرتفت به،
تبدأ ّ

ّإما إىل مربّيتها و ّإما إىل هيبوليت نفسه ،مستغلّةً غياب تيزة الذي أاثرت عودتُه افرتاءَ فيدرا،
وموت هيبوليت يف معركة ض ّد ٍ
حبري أرسله بوسيدون ،بعد أن لعنه أبوه
انتحارها،
َ
وحش ٍّ
و َ
متهورا.
ّ
ٍ
أسطورة فيدرا عبارة عن تتاب ِع أحباث ،جعلت هذه ال ّرتسيمة موضوعا هلا منذ القدمي
أدق -على صالبة
ات -بتعب ٍّي ّ
غّي ُ
حو ُ
الت أو هذه التّ ّ
ّ
حّت العصر احلديث؛ تشهد هذه التّ ّ
ِ
الرؤى أو ال ّذهنيّات املختلفة يف
ال ّرتسيمة النّسبيّة وقابليّتها -مع ذلك -لتحديد العصور ،أو ّ
ات أو قر ٍ
الوقت نفسه ،عن طريق حتويالت طفيفة ،أو عن طريق تغيّي ٍ
اءات جمازبة .يتعلّق ذلك
وخاصة على مستوى حوافز
القصة األصليّة من كمون ،أو غموض،
ّ
بكل ما حتتف به ّ
ّ
الشخصيّات أو تفسّي األحداث.
ّ
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ٍ
وتردد هيبوليت
موت هيبوليت إىل
أسباب نفسيّة أكثر منها عجائبيّةّ ،
وهكذا ،عزا "ديودور" َ
قصته
 الذي يسعى إىل مواساة إجبّيي  Egérieبعد موت نوما  Numaعن طريق ّالشخصيّة -يف كشف ا ّّتام فيدرا له ،وخوفها من الوشاية هبا ،أو اجلرح الذي سبّبه رفضه هلا
ّ
(أوفيد :االنسالخات).
تعرض أسطورة فيدرا هذه يف البداية عددا من اخلصائص األصلية ،فتظهر من ٍ
جهة
ّ
أدق األتيكية (أي األيونية) لبنية أسطوريّة عاملية ،يؤّكد
صيغة اليواننيّة ،وبصورة ّ
على ّأّنا ال ّ
الرتاث الفلكلوري واألديب ثباّتا.
ّ
للمحرمات أم ال-
قصة املغوية اليت قامت بدور املفرتية -سواء كانت مرتكبة
توجد ّ
ّ
ُ
الصني ،ويف مصر (أنوبو وابييت ))2(Anoupou et Baïti؛ و خاُّتذت نسيجا
يف اهلند ،ويف ّ
الرتاث الغريب :يوسف وزوجة فوطيفار (سفر التّكوين  ،)41 – 39بيلي
ألساطّي أخرى يف ّ
وهيبولييت ( Pulée et Hippolytèبندار) ستينييب  Sthénébéeوبلوروفون Bellorophon
(هومّيوس ،ويوريبيدس ،وف .كينو .)Ph . Quinault
اثني أسطوريّ نني :أسطورة ابن
وتتش ّكل أسطورة فيدرا من جهة أخرى من تالحم تر ن
ِ
مؤسسةً مقارنة
األمازونيّة األقدم زمنيا ،وأسطورة ابنة مينوس .وأخّيا ،فإ ّن املنابع األدبيّة كانت ّ

مبنابع علماء األساطّي أو علماء اآلاثر ،وسابقة هلا.
من عتمة البداايت ،تنبثق إذن مأساة "يوريبيدس" ،احل ّد احملتمل النتشا ٍر يتجاوزان ،ولكنّه نقطة
انطالق حقيقيّة ملا ميثّل عندان :أسطورة فيدرا.
املبهمات البدئيّة:
ُ
وحدث جرى يف زمن البداايت اخلرايف» (كما
إذا كانت هناك ح ّقا «حكاية مق ّدسةٌ،
ٌ

ومتأخرة  -فحكاية األوديسا
يقول مّيسيا إلياد) ،فإ ّن عناصرها متناثرة فإفرا ،،متباينةٌ،
ّ
مثال ،مدسوسة -لكي نتح ّدث عن بنية ّأوليّة لألسطورة ودالالّتا.
ٍ
السرديّة
كل
تسلسل لألحداث هو إجياد أمكنة ّ
الرتاث احمللّي وطقوسه ،والعناصر ّ
ما ندركه بعد ِّ
ٍ
ممارسات قدمية،
شرع
السببيّة اليت جتمعها واضحة :هل جاءت ّ
القصة لت ّ
دون أن تكون العالقة ّ
XI
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ٍ
وفعلها؟ هكذا احتفظت تريزان - Trézène
حرك خرافات سابقة له وجوداّ ،
أم أ ّن الطّقس قد ّ
حسب بوزانياس ( Pausaniasالقرن الثّاين بعد امليالد) -آباثر طقس هيبوليت الذي كان
ٍ
كحارس،
يتقربون إليه خبصالت شعرهم؛ وهكذا ُشبّه معبد أفروديتّه الواقف
األزو ُ
اج اجلُدد ّ
تتأمل منه مآثر فروسيّة ربيبها:
ابملكان الذي كانت فيدرا ّ
«مّت ميكنين أن أتتبّع بعيين
عربةً متباعدة على الطّريق عرب نق ٍع نبيل؟»
« Quand Pourrais – Je, au travers d’une noble poussière,
» ? Suivre de l’œil un char fuyant dans la route
)(Racine, Phèdre, I, 3, echo d’Euripide, v, 228 – 231

السادس قبل امليالد على األرجح؛
لقد انتقل الطّقس من تريزان إىل أثينا يف القرن ّ
ٍ
قت فيدرا املغرمةُ أوراقَها بدبّ ِ
وس شعرها ،فهي اليت رفعت معبد
مز ن
وعُرضت خالله شجرة رحيان ّ
الصقلّي -إالّ أ ّن فيدرا ستبقى صورة من املستوى
أفروديتّه إىل أعلى القلعة -حسب ديودور ّ
الثّاين.
الرواية الذين يعرضهم
السببيّةُ أكثر جالءً ،مقارنة أبمساء أبطال ّ
تبدو وظيفةُ األسطورة ّ
احملركة لوضع املأساة على املسرح ،ويربهن على إيقاعاّتا داخل
علم االشتقاق على أ ّّنم النّواة ّ
ويروضها
سرح اجلياد ّ
البُىن اجملازيّة يف مسرحيّة "راسني" .ف «هيبوليت  »Hippolyteهو من ي ّ
ِ
يف الوقت نفسه ،وهو وريث صورة تيزة ِ -
الوحوش -البطوليّة ،وهو يف الوقت نفسه ،من
قاتل

املريب النّهائيّةَ
هزمته اجلياد ،وهو القتيل الذي أهل م  -من يوريبيدس إىل راسني وآخرينّ -
قصةَ ّ
الكربىُ .خلقت فيدرا ( Phèdreمبعىن املضيئة) من النّور وسكنها اللّيل شيئا فشيئا .وقد
جعلت سّية "لوكريد ( "Locrideحسب مقطع هلزيود) لتيزة عشيقة أخرى من قبل ،لنقل
اهلشة هذه وزن
تفسر شبكة التّعريفات ّ
إيغلي  Aegléومعىن امسها أيضا :بريق النّهار .و ّ
الوساطة األدبيّة.
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الّتاجيداي:
فيدرا حتت نريان ّ
الفن يرجع إىل كتّاب املآسي من اليواننيّني،
فضل استقرار فيدرا يف األدب و ّ
إذا كان ُ
الصيغ احلديثة عن صيغة
«فإ ّن تراكيبهم ما زالت أكثر بعدا عن األسطورة األصليّة من بُعد ّ
تبق سواء من «فيدرا " »Phèdreسوفوكليس  ،"Sophocleأو
يوريبيدس» ( .) J.Pommierمل َ
هيبوليت "يوريبيدس" املستور « »Hippolyte voiléغّي أجزاء قليلة أو شهادات ،لتعطينا فكرة
تعرف يف «فيدرا
عن وضع األسطورة اليت مثّلتاها .قد يكون "سينيكا  "Sénèqueقد ّ

 »Phaedraعلى العاشقة اجلموح اليت يُرجح أن تكون صيغة "يوريبيدس" األوىل قد وضعتها
املتوج  428( »Hippolyte couronnéقبل امليالد) كصورٍة
على املسرح .وقد حلّت «هيبوليت ّ
للرواية -كما يبيّنه
حمل االهتمامات األخالقيّة املُشار إليهاّ ،
حّت وإن مل تكن حقا بطلة ّ
حديثة ّ
ات يف النّزاع القائم بني أرتيميس ربِّة الع ّف ِة
بطلي ال ّدراما البشريّ نني مها وسيلةٌ وأدو ٌ
العنوان -أل ّن ن
ٍ
ِ
جملادالت داخليّة ،وتظهر
حجة
احلب .ويبقى أ ّن ّ
القصة األسطوريّة أصبحت ّ
وأفروديتّه ربّة ّ
شخصيّتان أساسيّتان يف دورمها أو تثبتان فيه ،سواء يف احلركة ال ّدراماتيكيّة ،أو يف ّناية املأساة:
شأن احلاضنة أو كامتة ال ِّ
املريب «تّيامان
سر «أونون  »Œnoneمستقبال ،أو شأن الّرسول أو ّ
أقل حتخررا»
 »Théramèneمستقبال عند "راسني" .ومن اآلن فصاعدا« ،ستصبح التّنقيحات ّ
(ب .بينيشو  ،)P . Bénichouأل ّن أسطورة فيدرا قد نُظّمت يف فرتات زمنية يصعب جتنّبها،
الصور وال ّدالالت.
و ُش ن
حنت مبوكب من ّ
املزدوج،
احلضور
األسطوري أو املتعايل الذي خلقه
كل من احمليط
خ
ّ
اإلهلي َ
ُ
يُربز ّ
املأساوي ،كما يربز هذا التّصادم
جوهر
وعدوانيةُ هيبوليت ألفروديته ،و ّ
ِّ
اخليَ ،
متزق فيدرا ال ّد ّ
اإلنساين مع نفسه ومع اآلهلة.
للشقاء عند (بلواترك « :)Thésée , 28إذا كانت خ رافة املغوية اليت
فرضت فيدرا نفسها صورًة ّ
ُ
ِ
صبياين ،فبإمكاننا أن نقول أب ّن صيغة هيبوليت -
تتّهم غّيها ،تعرض تط خوَر قد ٍر
تصور فشل هذا القدر :ومن هنا أصبحت تراجيديةً ال بطوليّةً»
فيدرا ّ ،Hippolyte – Phèdre

(.)P .Bénichou
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تتدخل يف أصل بداية األسطورة ،وتعبّ َر
انني اجتماعيةٌ وأمومية أن ّ
إذا استطاعت قو ُ
ابلرغبة اليت تدفع إىل ِزان احملارم ،واإلغواء املرفوض؛ فإ ّن اإلشارة ستوضع من اآلن
عنها ّ
فصاعدا على مسؤوليّة اإلنسان األخالقيّة ،وعلى عالقاته يف تساميها؛ وذلك هو امليالد
احلقيقي ألسطورة فيدرا يف ثقافتنا« :لن يطوي النّسيا ُن حب فيدرا لك» هكذا أعلنت
ّ
ِ
مشهور
مشهور ُ
شغف فيدرا ،و ٌ
كرره "أوفيد" يف عبارةٌ «( :
أرتيميس هليبوليت احملتضر ،وهو ما ّ
ُمصاب تيزة»).
ِ
أتم ٍل يف اللّغة
حرية اإلنسان ،يتجلّى عن طريق ّ
غّي أ ّن هذا التّساؤل القلق حول ّ
والكالم .يف ٍ
عهد كان فيه اخلطاب ين ِظّم حياة املدينة ،ويش ّد اهتمام الفالسفة ،وحيث تنتشر
السفسطة األوىل ،فقد محّل "يوريبيدس" ال ّدراما األخالقيّة نظرًة ارتيابية مضاعفة؛ فاللّغة ُُّتفي
ّ
املوت
احلقائق ال ّداخليّة وُّتوّنا ،وتقيم وزان للمظاهر اليت كان تيزة لعبتها الالّإراديّة؛ وتسبّب َ
ب "سينيكا" العنيفة مثلها مثل
يظل مسكوات عنه .ستحتف ُخطَ ُ
بكشف ما كان ينبغي أن ّ
بلحظتني
الشهّية ل "راسني" ،بشيء من هذا التّ ّأمل الذي يربط املأساة
أنت من منحه امسا» ّ
ن
« َ
من الكالم :االعرتاف واللّعنة.
متزق الكلمة اليت ال ميكن تداركها،
يكتشف
الزمن من خالل ّ
املأساوي عالقته مع ّ
ّ

الصمت إىل الكالم ،يولّد التّاريخ ،وما ال ميكن تعويضه.
أل ّن العبور من ّ
كل شخصيّة تتبلور عرب عالقتها ابللّغة؛ شأن حلم احلاضنة بكلمة خملِّصة،
وهكذا ،يبدو أ ّن ّ
ابلصمت ،ووعيَه ابلقذارة
قس َم هيبوليت ّ
هلع فيدرا ممّا يكشفها أمام ُ
و َ
أعني اآلخرين ،و َ
انتقال من االعرتاف إىل التّكفّي عند تيزة .ورغم ذلك،
واألشراك اليت حتملها اللّغة؛ وأخّيا هي ٌ
الرسول ومن فم أرتيميس ،هي يف النّهاية ،تسجيل للنّهج
فإ ّن خطبة التّأبني و ّأهبتها من فم ّ
االستعراضي الذي يعيد إىل البطل اعتباره ،ويصلح اختالل نظام اللّغة.
عرفت أسطورة فيدرا يف القرن اخلامس أزهى أوقاّتا على هذه املستوايت مجعاء:

قصة
السياسي :إ ّّنا اعرت ٌ
اف ،وا ّّتام ،ولعنة ،وهي ّ
التّمثيلي ،وال ّديين واألخالقي ،واالجتماعي و ّ
الرغبة والوفاء؛ وهي املّياث البطويل
الوجد والع ّفة ،وبني ّ
الوحش ووصفه؛ وهي نزاع بني ُ
والتّعاقب على العرش؛ وهي نقيض اخلطإ أو ال ّذنب والرباءة أو الطّهر.
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الراثئي منذ "أوفيد"
الرت َ
املمزقةّ ،
بدئي للنّفس ّ
وهبذا ّ
اث ّ
الصدد ،ستُلهم فيدرا كنموذج ٍّ
تطورت خطابةُ
(القرن ّ
األول بعد امليالد)  -الذي ُّتيّل رسالةً من فيدرا إىل هيبوليت ،حيث ّ
ِ
ِ
ِ
الرّاننة  la suasoriaإىل حتليل سيكولوجي،
وصف العادات واألخالق ،كما ّ
تطورت اخلُطَب ّ
ِ
وإىل حكاية ،وإىل حتر ٍ
خطاب تربي ٍر -وصوال إىل اليسوعي البلجيكي "هوسشيوس
يض ،وإىل
السابع عشر .تتذ ّكر
 "Hosschiusالذي ألّف ابلالّتينية ،إجابة هيبوليت لفيدرا ،يف بداية القرن ّ
بطلةُ "راسني" هذه األمنيات ،واالندفاعات ،واألحالم ،فكم كانت كبّية شهرة العِتابيات( )3يف
املرحل نتني األنسيّة ( )4والكالسيكيّة.
غريات:
االنتشار والتّ ّ
تناول
إذا كان مؤلّفو كتُب األساطّي  -الذين قاموا بدور الوساطة -يبيّنون أ ّن ُ
نصا مرجعيّا،
"يوريبيدس" مل ّ
يغّي املعطيات التّقليديّة ،فإ ّن هيبوليتَهُ  son Hippolyteقد أصبح ّ
ونشهد حتريفات أو إعادة ابتكا ٍر حقيقية أقل ممّا نشهد إعاد َة ٍ
كتابة مرفوقة ب ِ
نقل جزئيّ ٍة أو
ّ
ِ
حتور معىن األسطورة أو قيمتها.
السياقات اليت ّ
حتويرها ،أو معاودة ّ
صيغ املتع ّددة ،هو ّاحماء صورة هيبوليت ،وأحياان كسوفها
يبدو أ ّن هناك خطًّا مسيطرا عرب ال ّ
أمام صورة فيدرا ،رّمبا بتأثّي من "سينيكا" الذي أهلم "روبّي جارنيي  "Robert Garnierسنة
 1585م أو البلجيكي "جان يوفان  "Jean Yeuvainالذي أسهب يف الكالم عنه من مدينة

مونس  Monsسنة  1591م.
كرس تريستان لّيميت
عادة ما يكون العنوان إشارة غامضة .فقد ّ
 l’Hermiteحوايل  1640م ،مرثيةً ل «موت هيبوليت .»La Mort d’Hippolyte

Tristan

ألّف كلٌّ من
منظومتني بعنوان
م ،وشاعر مدينة ليل " Lilleماثيو بيدار  "Mathieu Bidarسنة  1675م
ن
"بيار جّيان دو ال بينوليار  "Pierre Guerin de la Pinelièreسنة 1635

اتبع أرتيميس
«هيبوليت  ،»Hippolyteغّي أ ّن هيبوليت أصبح عاشقا أو ظريفا ،وف َق َد ُ
عفيف سيادته وصرامته .وفقدت األسطورة يف جمملها الطّاقةَ على اإلهلام عند معاص ِر
ال ُ
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ِ
ومنافسه "نيكوال برادون
"راسني"
 1677 )Hippolyteم.
ِ
املتشعبة ج ّدا إىل احل ّد الذي تصبح فيه أحياان
مبعزل عن تفسّيات «فيدرا» "راسني" ّ
ٍ
ٍ
احلق ِيف إعادة قراءة
« َ
سباق انسالخات» جديد ( ،)C. Francisفقد جنحت يف احلصول على ّ
Pradon

 "Nicolasيف (فيدرا وهيبوليت

Phèdre et

األسطورة ،ومبعزل أيضا عن األعمال املوسيقيّة (مقطوعات "ت .روزينغراف
 ،"Rosingraveو"د  .ف .جالك  ،"D . W . Gluckو"ج .ب .لوموان ،"J.B.Lemoine
املخصصة ل ِ
عرض فيدرا "راسني" ،وموسيقى "هونيغر
وموسيقى "ماسونيت "Massenet
ّ
Th .

املخصصة لفيدرا " Fedraدانونزيو  ،)"D’Annunzioفهناك
 "Honeggerو "بيزويت "Pizzetti
ّ
أربع ظواهر متتالية أو متنافسة أثّرت يف األسطورة :االنتقاالت ،واالنطباعات املفرطة،
والعصرنة ،واملوضوعات.
املهمة ،وابلتّايل فهي
الرغم من صالبة سرد األسطورة النّسبيّة اليت تُنتظر حلظاّتا ّ
وعلى ّ

الشخصيّات
اثبتة ،حتدث انتقاالت أحياان يف احلركة املسرحيّة الوحيدة ،وأحياان يف عالقات ّ
فيما بينها ،مع أتثّيات أكثر عمقا على بنية األسطورة نفسها ومعناها .يضيف "سينيكا" مثال
االّتام
السيف املسلول ،برهان اإلدانة
املستقبلي؛ ومن ّ
خ
إىل خلوة فيدرا وهيبوليت (لعبةَ املسرح) ّ
تتم املواجهة بني فيدرا املتّ ِهمة وتيزة عند "سينيكا" ،أو
ّ
املوجه من احلاضنة أو من رسالة فيدراّ ،
ٍ
ّترب فيدرا أمام تيزة يف صمت عند "راسني".
ّ
شك هو ذلك الذي أحدثه "جيلبّي  "Gilbertيف
التّغيّي األكثر داللة دون ّ
(هيبوليت ،أو الفّت القاسي القلب  1646 ) Hippolyte ou le Garçon insensibleم:
ٍ
املأساوي إىل غرض
القصة الغرض
هيبوليت مغرم بفيدرا ،اليت ليست سوى خطيبة لتيزة .تغادر ّ
ّ
تداخل حمتَ ٍ
مل مع غراميات سرتاتونيس  ،Statoniceوسيلوكيس وأنطيوكيس
الراثء عن طريق ُ
ّ
ٍ
ٍ
Seleucus et Antiochusالذين استخدموها كخطّاطة خلمس مسرحيّات ما بني  1642و
 1666م.
()5
غّيات ،منذ
جيب وضع الفيدرات اإليطاليّة على حساب هذه االنتقاالت أو التّ ّ
حّت
"جيونساب ابرونسيين  "Giunseppe Baronciniيف (تراجيداي  1552 Tragoediaم) ّ
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"ابولو بيسارو ( "Paolo Bissaroفيدرا املخلوعة
ُكتبت لبال ،ابفيار  ،)Bavièreمرورا ب "و .زارا  "O.Zaraيف (هيبوليتو 1558 Hippolito
م) ،و"ج .ف .ترابوليين  "G.V.Trapoliniيف (تيزيدا  Thésidaسنة  1576م) ،و"ف .بوزا
 "F.Bozzaيف (فيدرا  1578 Fedraم) ،و"ف.جياكوبيلي  "V.Geacobiliيف (هيبوليتو
1664 Fedra incoronata

 Hippolitoسنة  1601م) ،و"أ.سانتا ماراي  "A. Santa Mariaيف (هيبوليتو

م ،وهي أوبرا

Hippolito

سنة

 1619م) ،و "و.تيزورو  "E.Tesauroيف (هيبوليتو  Hippolitoسنة  1661م) اليت احتف

قصة تّيامان .Théramène
"راسني" آباثرها يف حادثة االعرتاف ،ويف ّ

املشاعر الكالسيكيّة ،وح ّقق جمدا كانت
أغوى هذا املوضوع الذي أصبح موضةً
َ
خامتته مسرحيّة "راسني" اليت مل تعد األسطورة بعدها سوى تكرار من حني إىل آخر.
سنة  1720م ،ق ّدم إجنليزي يُدعى "أدموند مسيث  "Edmund Smithمأسا ًة بعنوان
«فيدرا وهيبوليت  ،»Phaedra and Hippolytusكتب مق ّدمتها "أديسون "Addison؛ ويف سنة
 1866م ،نظم "شارل سوينبورن  "Charles Swinburneقصيدة مأساويّة استلهمها مباشرة من
عرب "دانونزيو" عن انتصار اهلوى على القوانني يف «فيدرا 1909( »Fedra
"سينيكا"؛ بينما ّ
نرب ِ
ات "فاغنر "Wagner
م) اليت مزج فيها بني "سينيكا" و"راسني" ،ول ّذة اليأس ،ووجد

وضحه "ميغال دو أوانمونو - "Miguel de Unamuno
يصور موت إيزولده ،الذي ّ
الذي ّ
أستاذ اللّغة اإلغريقيّة يف مدينة "ساالمانك  -" Salamanqueيف «فيدرا  1921 » Fedraم،
ض احلكمة مع احلياة مستوحيا منها -من قبل -كتابَه« :شعور احلياة
من خالل تصويره تناقُ َ
املأساوي .» Le Sentiment tragique de la vie

الشديدة
الرؤى أو الفلسفات ّ
أتسطرت ّ
قصة فيدرا ،من خالل قابليتها لتجسيد ّ
ٍ
التبين ،بتأثّي من
اخلاصة بوع ٍي أو بزم ٍن ما -يف عالقة
االختالف  -و ّ
تناقض ،وبقدرّتا على ّ
اقرت ٍ
احات ،وحماكاةٍ أو تّطبيقات ،وألو ٍان جديدة.

األول بعد امليالد)،
قبل« -فيدرا ( »Phaedraيف القرن ّ
حني كتب "سينيكا" –من ُ
أثر االنطباعات هذا ،من خالل اخلطاابت ،مثل إطراء حياة العزلة اليت أنطق هبا
ق ّدمَ ،
شخصيّاته.
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يتجابه االنغماس يف املل ّذات مع التّع ّفف ،فيحلّل الكاتب
ممزقةً
األخالقي عاطفةً ّ
ّ
حت ّدد مشاهد االعرتاف بيا َن سّيها العاطفي .اتّبع "روابر جارنيي  "Robert Garnierهذا
النّموذج ،وضاعف اخلطاابت األخالقية واألحكام ،وأمسعنا من خالل هوى فيدرا نرب ِ
ات
ّ
"ديدون " "Didonالفّيجيلية".

توصل  -دون أن خيون منابعه القدمية -إىل االحتفاظ
ّأما ابلنّسبة إىل "راسني" ،فقد ّ
تعارض يش ّكل ثراءها ،وأيق أبصداء خفية ،قر ٍ
ٍ
اءات جديدة .تعرض
بشخصيّة مسرحيته يف
ّ
الضعف ،ودراما احلريّة»-
«فيدرا - »Phaedraاليت يراها (ر .بيكار « )R. Picardمأساة ّ
الشر الذي مل أُ ِرد فعلَه» (الق ّديس بولس Saint Paul , Rom , 7
مسأل َة املسؤوليّة« :أان أفعل ّ
حيث على قراءةِ
رب النّصوص من العهد القدمي أن ّ
« .),15أين أختبئ؟» ( :) IV , 6استطاع قُ ُ
ِ
الصيغة اليت استُعّيت من أرنولد
خطاب فيدرا على أنّه «جزع من اللّعنة» (  .) R . Ponsومنذ ّ
األكرب «( Le Grand Arnauldمسيحيّة تفتقر إىل الفضيلة») وصوال إىل عبارة "شاتوبراين

مسيحي خالص» ،يف مؤلّفه «عبقريّة املسيحية
«( "Chateaubriandعواصف وع ٍي
ّ
 )»christianismeأو عبارة "كلودال «( "Claudelهذه اللّعينة الربيئة ،فريسة األقدار القدمية»)
ٍ
لتناص تور ٍ
ايتّ؛ ولكنّها ارتكزت على ثقافة
في
مل تعد ّ
ٍّ
الشروحات املسيحيّة ّ
جمرد انعكاس تع خس ٍّ
Génie du

نصه املفتوح.
"راسني" وعلى ّ
()6
ابلصراع مع الوحش -منذ أن عرضت إحدى لوحات
لعبت األي َقنةُ
املفتونة ّ
موت هيبوليت -على التّشابه مع الق ّديس جورج Saint Georges
"فيلوسرتات َ "Philostrate
بوضوح،
ص "راسني"
ٍ
يعرب عنها ن خ
وهو يصرع التّ نّني؛ وهكذا تصبح استعارةُ الوحش اليت ّ
استعارَة اخلطيئة.
الرغم من ال ّسمة اليت رمسها
ذلك ،هو أحد األنظمة املمكنة لعصرنة األسطورة .على ّ
بوضوح ،فإ ّن شخصيّة فيدرا تكشف طبيعتها األسطوريّة عن طريق هذه املرونة،
"يوريبيدس"
ٍ
وهذه القابليّة للتّوظيفات التّارخييّة .وهكذا أصبح فإمكان "روبّي جارنيي"- ،رغم ش ّدة قربه من
عرب عن احللم مبأوى يعصم من أحزان
حّت يف تفسّي متجيد حياة العزلة -أن ي ّ
"سينيكا"ّ ،
الزمن ،وأن يُسمع يف املسرحيّة صدى جاذبيّة التأثّي املسيحي.
ّ
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جدل ،مل ِ
ينته يف الواقع أبدا ،حول جنسينيّة
مرة أخرىٌ -
وهكذا ،ميكن أن ينفتح – ّ
()7
ٍ
الهويتّ ،غّي أ ّن
حتول إىل عاٍمل
شاعر  1678م قد ّ
فيدرا "راسني"؛ اللّ ّ
هم إالّ إذا كان ُ
ِ
الشخصية ،جعلت القراءة ٍ
لغاية جنسينيّة أو أوغستينيّة
االنشغاالت األخالقيّة ،وقسوَة وعي ّ ّ
( )8ممكنةً.
الشخصيّات أمساءها كي ال
السياق
غّيت ّ
وحّت إن ّ
األسطوريّ ،
لكن ّ
ّ
حّت وإن زال ّ
ٍ
ِ
موضوع
جمرد
ٍ
تسمح ابلبقاء لغّي خمطّط لعالقاّتا ،و ّ
حّت إن ََنَت األسطورةُ َنو االَنطا ،إىل ّ
أديب ٍ
بسيط ،فإ ّن ذلك لن مينع التّحويرات ال ّرباقة أو الثّرية.
ّ
يُقودان التّشابه بوضوح عند "ابرابي دوروفيللّي- "Barbey d’Aurevillyعن طريق
التّلميحات أو التّمثيالت -إىل فيدرا؛ حيث يعرض يف روايته «املسحورة »l’Ensorcelée
قصة املرأة اليت تعشق جبنون كائنا بعيد املنال ،يكون فيها األب دو ال كروا جوجان DE la -
ّ

 croix Jugenجتلّيا هليبوليت ،وتطابق فيها جان دو فواردان
وتتالعب الرواية بصوٍر ٍ
قدمية مستعادةٍ مبهارة.
ّ
وتذ ّكر عودة إفراهيم  Ephraimعند "أوجان أوانيل  "Eugène O’Neillبعودة تيزة،
ٍ
شج ِر ال ّدردار Desire under
ولكن يف مأساة عائليّة من إجنلرتا اجلديدة بعنوان (رغبة حتت َ
Jeanne de Feuardent

فيدرا،

.)the Elms / Le désir sous les Ormes 1923
مل تعد أسطورة فيدرا سوى استعارٍة ٍ
عائلي؛
بدئي،
بعيدة لوضعيّة ٍ
اجتماعي أو ٍّ
ٍّ
منوذج ٍّ
يتسبب اإلفرا ،يف حتويره يف ِ
مزي» (و .كاسّير .)E. Cassirer
تلفه
ِ
ّ
الر ّ
وضياع «طابعه ّ
شك بثوابت اترخيية وجغرافية ،وبكو ٍ
كبة من
كانت شخصيّة فيدرا مرتبطة دون ّ
ّ
ّ

ماذج ،كما كانت مرتبطة بطاب ٍع ،لتكون يف متناول اخلياالت اخلالّقة ،كتلك اخلياالت اليت
النّ ِ
يوحي هبا بروتيوس  )9( Protéeمثال.
حسب الواثئق اليت حبوزتنا ،ليس األدب -يف حالة فيدرا يف األقل« -اهلمسةَ األخّية لبِ ٍ
نية
ّ
ِ
حمتضرة» (ليفي سرتاوس) .إ ّّنا متثّل -على العكس -املرحلة اليت انتظمت فيها األسطورة
حقيقةً ،حيث أضافت إىل « ِ
ٍ
الشعور اإلنساين» (ب.بنيشو
لعبة
عروض متج ّذرٍة يف أعماق ّ
ٍ
حدود ضي ٍ
قة نسبيّا.
 )P.Benichouخرافةً ال ميكن جتديد مزاايها ال ّدالّة عليها إالّ يف
ّ
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قمة جمدها
فهل سيكون الثّراء والقيود االجتماعية،
سبب ِ
بلوغ أسطورةِ فيدرا ّ
َ
الكالسيكي؟
الّتمجة:
هوامش ّ

( )1تريزان  :Trézèneهي مدينة إغريقية قدمية ،وتُعترب املدينة اليت ُولد فيها تيزة –حسب راسني -وشهدت
أحداث أسطورة تيزة وهيبوليت ،وفيدرا –يف مسرحية "فيدرا" لراسني.-
قصة فرعونية موضوعها األخوان اللّذان تسبّبت زوجة األخ األكرب يف التّفريق بينهما
( )2أنوبو وابييت :هي ّ
افرتاء بعد أن ّاّتمت األخ األصغر الذي شغفها حبّا والذي راودته عن نفسه يف غياب زوجها ،ومتنّع عليها،
املتهور أن يسعى إىل قتل أخيه ،ولكنّه أدرك يف النّهاية حقيقة
مبحاولة االعتداء عليها ،ممّا دفع ّ
ابلزوج ّ
األمر ،فقتل زوجته وسعى للبحث عن أخيه يف وادي الطّلح ،ويف محى الفرعون.
ِ
ِ
تتكون من رسائل خيالية ،كتبها "أوفيد"
( )3العتابية أو العتابيات  :Héroïdesهي دواوين شعرية التينيةّ ،
الرد من احملبوب يف
على لسان بطالت أسطورايت يشتكني فيها من غياب احملبوب أو المباالته.
ّ
وتتضمن ّ
كثّي من األحيان.
( )4األنسيّة  :Humanismeنزعة إنسانيّة (ومذهب يعىن بتنمية مناقب اإلنسان وفكره مبا يتمثّله من ثقافة
أدبيّة وعلمية ،أو هي مذهب مف ّكري النّهضة األوروبّية يف إحياء اآلداب القدمية .أو هي أيضا مذهب
فلسفي يتّخذ من اإلنسان يف حياته الواقعيّة موضوعا له.
ّ
( )5مجع فيدرا . Les phèdres
كل ما ميثّل عهدا أو شخصا شهّيا من
كل ما ّ
حتول إىل أيقونة ،أو ّ
( )6األي َقنة  :l’Iconographieدراسة ّ
ٍ
الفن ال ّديين.
رسوم أو متاثيل ،كما تعين دراسة ّ
أخالقي
( )7اجلنسينيّة  :Jansénismeمذهب جنسنيوس املتعلّق ابلنّعمة اإلهليّة واجلربيّة ،وهو مذهب
ّ
حتول إىل حركة دينيّة وفكريّة أاثرها أتباع هذا املذهب.
مسيحي متش ّددّ ،
ّ
يتبين مذهبه.
( )8أوغستينيّة  :Augustinienنسبة إىل الق ّديس أوغستني وفكره ،وتعين الذي يتبعه أو ّ
غّي ابستمرار.
حول أو التّ ّ
( )9بروتيوس  :Protéeإله حبري إغريقي ،ميتلك القدرة على التّ ّ

الببليوغرافيا:
ِ
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