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ملخص البحث
يمثل االنتقام اضافة هامة وتقدما ً مركزيا اضافته الكاتبات النسويات حول اشكالية النص المسررح
وجدليته العامة الت اهتمت بقضايا مجتمعية ،فقد كانت الكاتبات النسويات حريصات على كتابة النصوص
متين واختيار التجارب الحياتية و االحداث الحية و الشخصيات الخصبة و محاولة النهوض بها و انتشرالها
مررن التيرره الت ر تعرران منرره .فقررد انقلقررن مررن مبررد محاولررة الررتخلص مررن القررب و الكرررا الرريط رريقر علررى
الشخصيات المضقربة الت تؤدط الى االنتقام ،و قيمة االنسرا التر تتجلرى فر الرتخلص مرن سلرد السرواد
اليط خيم على نفسه و عقله و محاولة انتقاد السرلوكيات التر تتبناهرا المرر  ،و علرى اعرعد مختلفرة جرل
التعبير عن ساتها بقريق جديد و متقور ف النص المسرح .
حيث ضم البحث أربعة فصول  :ختص األول منها فر اطارار المنهجر للبحرث وقرد حترو علرى
مشكلة البحث والت تكمن بالتساؤل االت  :كيف تجلت جدلية االنتقام في النص المسرحي النسوي ؟ ومن
ثم هميرة البحرث والحاجرة اليره  .و مرن ثرم هرد البحرث التعرر علرى جدليرة االنتقرام فر خقراب المسرر
النسوط ،ومن ثم حدود البحث اقتصرت زمانيرا ً علرى المرد مرن  ،) 8002-6791ومكانيرا ً بريقانيرا –
امريكا ) ،اما الحرد الموضروع للبحرث هرو ( دراسةة جدليةة االنتقةام فةي الةنص المسةرحي  ،و خترتم هريا
الفصل بتحديد المصقلحات .
امررا الفصةةل النةةاني عن ر ب باالاررار النورررط والدرا ررات السررابقة ،فقررد اشررتمل علررى ث ثررة مباحررث ه ر :
المبحث االول  /الجدل مفاهيميا ً في الفلسفة ،و فيه تعقبا الباحثا اهم االفعال اال ا ية لمفهوم الجدل عبرر
رد تاريخ فلسف  ،اما المبحث الناني  /مفهوم االنتقام اجتماعيا ً ونفسةيا ً ومعرفيةا ً وفيره ا را الباحثرا
الى مفهوم االنتقام باشكال مختلفة  ،اما المبحث النالث فقةد عنة اي االداا النصةي للنسةوجة وجدليةة االنتقةام،
واختتم الفصل بالدراسات السةابقة والمشرةرات التةي اسةفر عنهةا االلةار الن ةري  ،وعنر الفصرل الثالرث
اجةةرااات البحةةث متضررمنا ً مجتمررب البحررث الرريط شررمل  )60نصرروص وعينررة البحررث الت ر شررملت ) 3
نصوص ومنهج البحث ومن ثم ادا البحث وف ما بعرد تحليرل العينرة  ،واخري الباحثرا ثر ث نمراس عنيرت
بجدلية االنتقام وه ( الساحرات لكارجل تشررل ،ومن ثم ( عشق فيةدرا لسةارك كةي  ،ومة مةم ( عيةد
رأس السنة الفيتنامية على الطرجقة االمرجكية لليدجاسترك.
اما الفصل الرابب فقد احتو على النتائج وكا منها -:
 -6جدلية االنتقام تنشأ من تناقض ارفين والهد منها ازاحة القر االخر ،بأط اريقة مسرحية
فيدرا ،الساحرات)
 -8النص فضاء بو للكاتبة النسوية توهر فيه ماتخبئه ف الواقب اليوم وتنشط فيه جدلية االنتقام من
القوانين االجتماعية السلبية تجاا المر الساحرات)
 -3يكو المجتمب مشتركا ً ف االنتقاممن الفرد اسا ما اعتمد على الون والحواس ف ادانة االخر
وتجريمه.
 -4للقارئ دور ف تحديد جدل االنتقام وفق مايمنحه له النص من ادانة ل نتقام او عدم االدانة
الساحرات ،فيدرا ،عيد ر س السنة الفيتنامية).
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 المجتمب اسا كا متحضراً او متدن فله دور كبير ف ظهور وتنام جدل االنتقام او القضاء عليه-5
.) الساحرات.ًنسبيا
-: كيلد ضم الفصل اال تنتاجات وكا منها
.  االنتقام ليا جديداً على النص المسرح بل هو مرافقا ً له مني اول نص ف التاريخ-6
. تنوع االنتقام وا اليبه وموضوعاته بحيث اعب مرتكز للدرا ات الفلسفية والنفسية واالجتماعية-8
. ثم التوعيات والمقترحات واختتم البحث بقائمت المصادر والمراجب وملخص البحث باللغة االنكليزية
Abstract
Revenge represents an important addition and a central progression added by
feminist writers about the problem of the theatrical text and its general debate that dealt
with societal issues. Feminist writers were keen on writing solid texts and choosing life
experiences, live events and fertile characters and trying to promote and extract them
from the plight they suffer from as they set out from the principle of trying to get rid
From the ugliness and hatred that dominated the troubled personalities that lead to
revenge and the value of man that is reflected in getting rid of that blackness that has
clouded himself and his mind and trying to criticize the behaviors adopted by women on
various levels in order to express themselves in a new and evolving way in the theatrical
text.
Where the research included four chapters, the first of which was devoted to the
methodological framework of the research. It contained the research problem, which lies
in the following question: How did the controversy of revenge manifest in the feminist
theatrical text? And then the importance of the research and the need for it, and then
the aim of the research is to identify the dialectic of revenge in the discourse of the
feminist theater and then the limits of the research were limited in time to the period
from (1976-2008) and spatially (Britain - America). As for the objective limit of the
research is (studying the dialectic of revenge in the theatrical text This chapter
concluded by defining terms.
As for the second chapter on the theoretical framework and previous studies, it
included three topics: the first topic / conceptual controversy in philosophy and in which
the two researchers tracked the most important basic verbs of the concept of
controversy through a historical philosophical narrative, while the second topic / the
concept of revenge socially, psychologically and cognitively and in which the researchers
foundations to the concept of revenge In various forms, as for the third topic, it
concerned the textual performance of feminism and the dialectic of revenge. The chapter
concluded with previous studies and indicators that resulted in the theoretical
framework, and the third chapter concerned research procedures including the research
community that included (10) texts and the research sample that included (3) texts and
research methodology and then The research tool In the post analysis of the sample, the
researchers took three models concerned with the dialectic of revenge, which are (the
witches) of Karel Churchill and then (adoration of Fedra) by Sarah Kane and then
(American New Year's Day) in Lydiastarch.
As for the fourth chapter, it contained the results, including:
1- The dialectic of revenge arises from the contradiction of two parties, the aim of which
is to displace the other side, in any way (Vedra's play, Witches)
2-The text is a space revealed by the feminist writer, in which it shows what it hides in
daily reality, and the dialectic of revenge against negative social laws towards women
(witches) is active.
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3-Society is involved in retaliation against the individual if it depends on the belief and
the senses in condemning and criminalizing the other.
- The reader has a role in determining the controversy of vengeance according to what
the text gives him the condemnation of vengeance or non-condemnation (witches, Vedra,
New Year's Day Vietnam).
-Society, if it is civilized or inferior, has a great role in the emergence and growth of the
controversy of revenge or its relatively elimination (witches).
The chapter also included the conclusions, including:
1- Revenge is not new to the theatrical text, but rather accompanies it since the first text
in history.
2-The diversity of revenge, its methods and subjects, so that it became the basis for
philosophical, psychological and social studies.
Then recommendations and proposals, and the research was concluded with lists of
sources and references and a summary of the research in English.

الفصل األول
اإللار المنهجي
 .1مشكلة البحثProblem of the Research :
تشكل جدلية االنتقام فع هاما ً ف الو ط الثقاف الساع إلى إنتا الكثير من المفاهيم الخقابية
الحائز على فعل هام ف العملية التبادلية بين الكاتب وكيلد القارئ ،ا تقاعت بعض النصوص
المس رحية ف التركيز على الشخصية الت اوعلتها بالشخصيات االخر ومن بين تلد القضايا الت تم
التركيز عليها هو االنتقام فكا يسلط الضوء على نصوص مختلفة فالت تجسد فيها فعل االنتقام هو انتقام
هاملت بيه على بيل المثال ،ولهيا اعبحت الشخصية المنتقمة تجمب بين المصلحة وبين معتقداتها
وتحوالتها االجتماعية اس لم يستقر مفهوم االنتقام ف الفلسفة والفكر والفن وانما اخي يتغير بقابب كل عصر
و روحيته وثقافته وابعادا االجتماعية والنفسية والفكرية ،وهيا ماجعل ل نتقام لوكيات متنوعة .فقد
زخرت الحيا االجتماعية مني القدم بالعديد من االنتقامات وانواعها ولم تكن القبيعة بمعزل عن االنتقام .
فقد جاءت هيا المفاهيم حتى ف الديانات السماوية الت عت جميعها الى التحيير من هيا السلوكيات الت
يكو مردودها لبيا والسع الى رو التسام والعفو عند المقدر  .وترجب هيا السمة للشخصية المنتقمة
كمحاولة للتوفيق بين اليات المنتقمة بقبيعتها واليات المكتسبة من عادات وتقاليد موروثة وهنا تعيش
الشخصية المنتقمة بحالة من االزدواجية ت زمها اوال الوقت ليلد ير الباحثا الى ابيعة ونوع
الشخصية الت لديها الرغبة بإلحاق الضرر  ،بيد ا المجتمعات االكثر تقورا يكو فيها لغة التسام
وتغليب ثقافة العقل وقبول االخر واحتواءا مما يؤدط الى التقليل من وجود الضغينة والحقد وفق مفاهيم
المجتمب .
وف الوقت ساته ا تفاد منه االدب عموما والمسر بشكل خاص  ،حيث نجد نماس كثير ف
االجناس االدبية من خ ل نصوص روائية وقصصية ومسرحية  ،فف المسر ومني االغريق حتى يومنا
هيا هنالد الكثير من الشخصيات الت قامت بفعل االنتقام وبيلد فأ قيمة االنتقام وجدليتها المهيمنة كانت
مرتكزاً للمسر العالم مني االغريق وحتى اال  ،اس اخي مفهوم االنتقام بعداً انقولوجيا ً ف الحيا
القبيعية ومني البدايات االولى لإلنسانية اس اتسمت االشياء الضدية (التمامل ،االختالف و (االنا  ،االخر و
(التشابه  ،االختالف وفق مقومات دي كتيكية تنسف جميب العادات والتقاليد الت ترببى عليها الفرد فتار
توهر ايجابية وتار اخر توهر بشكل لب وليا كانت النتيجة ال تقوم على االنتماء لجانب وترك جانب
اخر وانما كانت نققة رجوع لكل بداية نشأ فيها بب االنتقام  ..اس يكمن وراء كل انتقام باان يخف
مشاعر الرغبة) المعتمد على الحدس والمرتبقة بـ اآلخر) او الش ء) اس يمثل نوازع مختبئة رعا
ما توهر بعد مد من الزمن يتأهب له الشخص المنتقم حين تتسنى له الفرعة للقيام بيلد ا مر سات محور
مفاهيم مسكوت عنه ف كل الورو الحياتية والصور الخقابية االع مية ا خر  .ط إ االنتقام خي
لوكا ً ليا واضحا ً للعيا فقط وانما اخي السلوك االنتقام المتخف اس ينور الى اللحوة الت يضعف فيها
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االخر للقبض على الفريسة بأط شكل و و يلة كانت .فتول المرحلة االنتقامية تشكل فعل متعب على
اآلخر المنتقم وبيلد تنتج محاولة المنتقم إلى القيام بالكثير من االفعال والسلوكيات الياتية لك يصل المنتقم
إلى الحالة االنتقامية ليحقق بيلد غايته.
إ التجسيد لفعل االنتقام يكاد يكو غائب ومهمل ف (جدلية االنتقام لكنه فعال ف ط وقت
والعول عليه ف ظل كل الورو الحياتية ا خر  .كما ا ف بعض ا ااير المسرحية تأخي بعداً
هادفا ً ف تشكيل االنتقام الحاعل ف البعد الدرام وعلى ععيد مفاتي اقلية لضرور االنتقام المشرع
دائها ف العمل الدرام .
وبيلد يكو االنتقام سات متباين من حالة الى اخر دنيوط يتعلق باالقتصاد والحيا االجتماعية
وبعيد عن العقائد والققوس الروحية و ليا االيما بـ هللا ) بل الرجوع بيلد الى ابيعة برمجة العقل
البشرط اط االنسا البدائ اليط ينتقم بدافب الخو ) اس كا ينتقم من الحيوانات المفتر ة لحماية نفسه
وهيا دليل على فكر تعدد انواع وغايات االنتقام ودوافب االنتقام فهو سط موقف لوك حيات معاش غير
مقنن عند موقف معين بل يول ضمن ااار الجدل المعرف بين وهلة واخر ولهيا ير الباحثا مشكلة
البحث بالتساؤل التال :
كيف تجلت جدلية االنتقام ف النص المسرح ٍ النسوط؟.
 .2أهمية البحث والحاجة اليهImportance of the Research and its Need :
تكمن اهمية البحث ف التعر على جدلية االنتقام واليات عملها ف خقاب المسر النسوط
الحكم االول ف االنتقام لسلقا العقل نا افكر إساً نا موجود) إس قض مفهوم االنتقام ف اغلب االحايين
بأنه االخي بالثأر من اليين يقلق عليهم لي ا عداء) واليط خي شد نوابب البلوغ ومنها :
 .6تسليط الضوء على شخصية المر من خ ل موضوع لم يتم تناوله ف الدرا ات
االكاديمية .
 .8ابراز دور المر اجتماعيا وفنيا ف بناء المجتمب او تهديمه .
 .3االخي بعين االعتبار قيمة فعل االنتقام اجتماعيا ونفسيا ومد تأثيرا على اليات االنسانية
ودورها الحضارط .
 .4يشكل مفتاحا لدرا ات اكاديمية اخر تناقش قضايا المر وفعلها االكاديم .
 .5التوكيد على اهمية مثل هيا الدرا ات الت تخر عن مناقشة موضوعات مألوفة من قبل
البة الدرا ات االولية والعليا .
 .3هدف البحثObjective of the Research :
يهد البحث الحال إلى التعر على:
جدلية االنتقام ف خقاب المسر النسوط.
 .4حدود البحثLimitation of the Research :
حد المكا  :بريقانيا  -امريكا.
حدالزما 8002 – 6791 :م .
حدود الموضوع :درا ة نصوص الكتاب المسرحيين الت اهتمت بتناول موضوع االنتقام وكانت ا ا ً
ف تكوين تلد النصوص ف خقاب المسر النسوط .
 .5تعرجف المصطلحاتTerminology :
الجدل إصطالحاً:
يصف الفيلسو الفرنس الالند) ف مصقل الجدل) بأنَّه "حمل الكثير من المعان لدرجة نه
لم بعد باال تقاعة ا تعماله ا تعماالً مجديا ً إال إسا جر توضي المعنى اليط يستعمل فيه"[.]894 ،4
تعر الجدل) عند ف فة اليونا بشكل عام على نها "فن تقسيم ا شياء و المفاهيم إلرى نرواع
و عنا للتمكن من فحصها ومناقشتها"[.]898 ،4
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و ما بالنسبة للفيلسو كانت) ا تخدم مصرقل الجردل "و القره علرى اريقتره فر البرهنرة علرى
الميتافيزيقا مفرقا ً بينها وبين المعرفة المستمد من الوواهر"[.]893 ،4
لقد فرق ار قو بين الجدل والتحليل "فبينما يرم هيا إلى البرها  ،إلى اال تنتا اليط ينقلق
من مقدمات عحيحة ،فا الجدل يرم إلى اال تدالالت العقلية الت تتناول ارا ًء محتملة"[.]86 ،67
وضب الى نقيضه ،ثم منهما الى التأليف بينهما
و قام هيجل فلسفته على منقق الجدل "منتق ً من
ٍ
ط من فكر ٍ ونقيضها الى فكر على منها ف مراتب الحق ،وزعم هيا الحركة المنققية ه نفسها
اريقة التاريخ ف يرا"[.]161 ،3
التعرجف االجرائي للجدل:
هو عراع درام غير منته ما بين فرضيتين وما ينتج عن سلد الصراع من فكر حر مختلفة
عن الفكرتين السابقتين.
االنتقام إصطالحاً:
درا ة جديد نُشرت ف مجلة " Personality and
وسكر موقب "ميديكال دايل "
 "Social Psychologyكدت االنتقام "ما هو إال و يلة يلجأ إليها ا شخاص اليين تم إيياؤهم و
اط اء إليهم ،بهد تحسين حالتهم النفسية"[.]48
يعر االنتقام و الثأر على نه "عمل ضار ضد شخص و مجموعة ما ،ا تجابة لمولمة حقيقية
و متصور  ...فإ االنتقام يعن ضمنًا التركيز على إحداث مزيد من الضرر والعقاب ف مقابل عقاب
متصال ومتناغم .ف حين العدالة عمو ًما تعن اطجراءات المتخي الت يدعمها نوام قضائ شرع ،
عن اريق نوام من ا خ ق ،و نيابة عن ا غلبية ا خ قية ،واالنتقام عموما ً يعن اطجراءات المتخي
من قبل فرد و مجموعة محدد خار حدود السلوك القضائ و ا خ ق  .هد االنتقام عاد ما يكو
يعان القدر من ا لم نفسه و كبر من سلد اليط لحق بالمولوم ف
إرغام الوالم المتصور على
ا عل.]45[ ".
االنتقام "هو السلوك اليط يصدر عن الكائن الح كرد فعل على ايياء اوقعه شخص و مجموعة
من ا شخاص و الكائنات الحية و غير الحية على كائن ما من الكائنات الحية و على مجموعة
منها"[.]60 ،48
التعرجف االجرائي لالنتقام:
هو محاولة الفرد للتخلص من العبودية واالوهام واالنفعاالت المسيقر عليه عبر فضاء النص
الدرام واء كانت انفعاالت لبية او ايجابية نابعة من هد واحد هو االنتقام محاولة بيلد خلق لوك
جديد يتفق مب الفكر والعاافة .
النص اصطالحاً:
يعر الزناد النص على إنه "نسيج من الكلمات يرتبط بعضها ببعض"[.]68 ،64
وتيهب كر تيفيا) على تعريف النص على إنه "وحد لغوية ط جملة ،و متوالية من الوحدات
الت ينتجها المر ل نحو متلق والت ه الخقاب"[.]86 ،39
وبحسب روبرت) ير النص "هو نوام قائم وتجمب من الوظائف من خ ل عمليات قوامها
الحكم واالنتقاء بين عناعر اللغة"[.]2 ،62
المسرح النسوي اصطالحاً:
وييهب عواد عل ) إلى تعريف المسر النسوط على نه "النشاا المسرح اليط تقوم به
النساء و فرق مسرحية تديرها النساء ،حتى وإ كا تكوينها وجمهورها خليقا من الجنسين ،وتغلب على
إنتاجاتها العروض الت تؤلفها وتخرجها كاتبات ومخرجات متمر ات"[.]64 ،4
"هو مسر سط هوية نسوية ،يتناول قضايا المر من منوور نسوط"[.]69 ،86
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النص المسرحي النسوي اجرائياً:
هو المسر القائم على فعال و اداءات نسائية تقف بالضد من المسر اليكورط غايته تشكيل
يسلط
بنية جديد غير مهمشة ف الخقاب النص والمشهدط العام وبيلد إنما ا تقاع هيا المسر
الضوء على التجارب النسوية واالعتناء بدورها الفن والحيات بشكل عام.
الفصل الناني
اإللار الن ري
المبحث األول :الجدل مفاهيميا ً في الفلسفة
حاول االنسا ومني بدايات تكوينه على االرض الى الوعول الى الحقائق المحيقة به واء اكانت
مرئية او المرئية وكا السبب سلد هو تساؤالته العديد حول الكو وا باب وجودا ونتيجة لتلد
التساؤالت ومحاولته اليجاد االجوبة المنققية لها تكو االجوبة بمثابة التهدئة الروحية والفكرية لوجودا
غير المستقر من خ ل تلد اال ئلة الت تريد ا تصل الى المفاهيم الحقيقية ف الحيا والعالم الميتافيزيق
وف ظل سلد كا الجدل من اهم تلد اال اليب الفكرية الت حولها االنسا الى جسور معرفية للعبور الى
جانب الحقيقة واء كا سلد بالتناقضات او ما يحدث نتيجة تلد التناقضات بوا قة التشابه واالخت
وبعبار ادق بالش ء وما هو ضد الش ء ينتج لنا بعد سلد مفهوما ً جديداً يكو هو الحل االمثل لتلد
التساؤالت الت تقر على وع االنسا .
وعبر هيا كله فقد كا للفلسفة الدور االبرز ف تحديد ماهية ومفهومية الجدل مني العصور االولى
ونشوء فلسفة االنسا كما عند االغريق وف فتهم ومفكريهم اليين ارحوا اال ئلة العديد للوعول الى
الحقيقة اس اعتمدوا على انواع عديد من الجدل ومن اهمها ه المناظر او المحاور كما عند قراا وما
بعد قراا ليلد كا الجدل من اهم ا اليب البحث ف المرحلة الك يكية ف سلد الوقت من خ ل ار
النقاا الضعيفة ف االخر اط المحاور المناقض واظهار حججه مقابل المحاور االخر وبيلد يمكن رعد
الصراع ما بين التناقضات الت من خ لها ينشأ عنها ما هو جديد ونور جديد لتلد التناقضات كما ه
معروفة لد االخرين.
لقد اخي مفهوم الجدل عند قراا  )377-417ق.م معنى المناقشة او المحاور اط بمعنى ا
االنسا يمتلد المعرفة و ال يستقيب البو بها اال عن اريق النقاش والمحاور فالمحاور عند قراا
تعن السؤال وجوابه كما يرتبط بالفضيلة والحق ف جميب انحاء العالم وكيفما يكو سلد االنسا كما ا
ا لوبه ف اال تقراء هو البحث من الجزئ الى الكل والغاية من سلد هو ا هنالد اشتراك ف الماهية ال
بد من الوعول اليه من خ ل الجدل نفسه اط بمعنى ا الحوار والنقاش هو ف اال اس عملية بحث عن
الحقيق ة من خ ل ار الش ء وما يناقضه وبيلد تكو عد متضادات ينتج عنها ما هو ناتج من سلد
التضاد[.]48-46 ،48
اما اف او  )349-489ق.م فلن يختلف عن قراا اس اور مفهوم الجدل واضا عليه
ا تخرا ما ينتج عن الجدل من خ ل التعاريف عديد الت يصل اليها مب ا تخرا النتائج عن اريق
المماثلة وتشابه االشياء مب بعضها البعض وبيلد يصل الى ما بحث عنه من خ ل الجدل وتحديد ماهيته
غير ا الجدل االف اون وكما هو معرو قد جاء من خ ل تأثيرا بسقراا) و زينو االيل ) .إ
زينو االيل )  )430-470ق.م اعتبر زينو ) على انه هو اول من ا ا الجدل بمعناا المفاهيم ي نه
قدم براهين عملت على نف الحركة اس انه ير ا الحركة نفسها ف االشياء يفترض فيها احتواءها على
المتناقضات بداخلها  ،اط ا االشياء ساتها امتلكت تماثلها وتناقضها ف حركتها من خ ل الزما والمكا
فه قادر على التبدل والتنقل والتغيير واال تمرارية المتحولة اط كما منحته القبيعة لها من امكانات
التناقض نفسه[.]618 ،6
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االنتقام ضمن وقائعه المسكوت عنها والمشهرا تكريا بشكل
وعبر سلد ا مر وجد الباحثا
و بآخر ف خقابات هؤالء الف فة ا مر اليط د بهم إلى تأكيد مشروعية االنتقام االخ ق آبا تلد
المد  ،و اعد هيا ا مر على تفاعلية ا مور "ييكر زينو لك يحرر بلدا ايليا) تأمر ضد حاكمها
نيارك) فقبض عليه هيا وعيبه عيابا ً شديد ليدل على شركائه المتأمرين معه فلم يكن من زينو إال
سكر ماء عدقاء ساك القاغية وا م هيا ا خير ثم ققب لسانه بأ نانه وراماا ف وجه معيبيه"[،31
.]89
ير الباحثا بالنور الى وجهات النور العديد الت جاء بها الف فة االوائل حول مفاهيم الجدل
واشكاله فقد وجدت عند قراا تكو نتائج الجدل الحوارط بين المحاورين ه الوعول الى حقائق تجمب
المتحاورين المتناقضين وعند اف او ) هو التماثل بين المتناقضات اما زينو اليط رجب بالجدل الى
االشياء نفسها وبما تمتلكه ف داخلها من فوضى وتناقض وكل هيا من خ ل التعامل الحس والفكرط مب
االشياء وعوالً الى االنسا اس االما وجد الش ء وجد بالمقابل نويرا وكيلد مب االنسا فوجود االنسا
والتناقض ومن خ ل سلد يسعى النقيضين الى وجود
يعن ا هناك وجود انسا غيرا وهنا يكمن الخ
حصيلة ناتج يجمب بين النقيضين ويمن ف الوقت ساته وجودهما اال تمرارية اط االتفاق برغم التناقض
للوعول الى الحقائق.
ا الجدل عند قراا) هو جدل قائم على اال تقراء ومن خ له يمكن الوعول الى مكونات
االشياء وماهياتها وه تتحول الى انماا وانواع فاطنسا يشترك مب االنسا االخر وفق مشتركات ترتق
بالفرد لتشكل مشتركات مب انواع عديد فهناك انواع تتميز بكونها راقية واخر بكونها ضحلة متدنية
وه تقسيمات كيفية وليست كمية حسب مفهوم ار قو) للكيفية ومن خ ل هيا الكيفية يكو هنالد
تقااعات ومتضادات لنوع معين من االنواع االخر بمعنى ا هنالد مشتركات وهيا المشتركات ليست
بالضرور مشتركات امية و راقية ولك يصل الفرد الى هيا العلو والرق اس ال بد من ا يرتق شيئا ً
فشيئا ً للوعول الى حقائق ونتائج عامة وشاملة تشمل جميب االنواع[.]643 ،61
لكن الجدل عند الفيلسو ديكارت) 6147 _6775م) انقلق من الكوجيتو الديكارت انا افكر اسا
انا موجود) اس اخي مبد الشد عند ديكارت كما هو معرو عند الجميب من هيا الكوجيتو وتفعيل مقدر
العقل والقدر على التفكير عند االفراد فف عصر النهضة حاول ديكارت التخلص من ميتافيزيقيا القرو
الو قى المتقوقعة على الدين وحدا الى تنويرية الفكر االنسان فألنسا يشد اوال وهيا الشد يدفعه الى
التفكير للوعول الى يقين الحقيقة ومن ثم اثبات الوجود االنسان وساته ليلد وجد الباحثا ا الجدل
الديكارت هو جدل عقل قائم علد الفكر بالدرجة االولى فالعقل غير اكن االما اعتمد على التفكير
التفكير هو القريق ا ع للوعول الى الحقيقة العلمية كما ا تحجيم مقدر العقل تجعل من العقل نفسه
مادا ميته غير متحركة .فالعقل "متحرك من خ ل الفكر وبيلد فأ الكوجيتو الديكارت يوح الى
ا تخدام الفكر ل تدالل الى الحقيقة جدليا"[ .]82 ،84ووفق مفهوم الجدل فأ فلسفة ديكارت تتحد من
خ ل ع قتها بالجوانب العلمية والمعرفية ل تدالل وهما ا ا يا ف جدلية ديكارت اس وضب ديكارت
تصورا للعالم من خ ل "فلسفته الشاملة الت اعقت عورا متكاملة ليلد العالم واالنسا وه
عورا جدليه تختلف اخت فا كليا عن الصور الت ر مت من قبل ف فة اليونا للعالم وكيلد لما ر موا
ف فة العصور الو قى اليين رؤا ا العالم يسير وفق غايات الهيه محددا فقط"[.]32 ،87
ووعوال الى هيكو) 6236_6990م)اليط انتقل الجدل عندا من مراحله االولى الى مرحلة الرو
والفكر و يرورتها التاريخية من خ ل الزما والمكا وقد اتخي من الجدل منهجا علميا الى جانب رؤيته
ف الفينومينولوجيا ف كتابه فينومينولوجيا الرو ) وهو ير ا الفكر المجسد ف اط فكرا عاديه يحتوط
ف داخلها على التضاد والمخف والمبقن ليلد فالش ء الموجود هو موجود من خ ل اثبات وجودا لكنه
ينف جدليا وجود اخر ابق له ويؤكد على التغير اليط يرافق االفكار واالشياء اس ا عفة الخلق لد
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االنسا ه اشارا لوجودا اجتماعيا لكن هيا الوجود ينف وجودهما عند كائن اخر او هو نف لكونها
تنتم لقيمه اجتماعيه معينه دو اخر مثل قيمة الجود والتضحية والكرم ليلد فأنه جدليا ير هيكو)
وجود ش ء يف وجودا ونف لش ء آخر[.]691-695 ،9
فاال تبداد دافب ول ورئيا لتعزيز الرؤية االنتقامية الحائز على كل المواعفات المهمة الت تتي
لآلخر التفكير باالنتقام والسع لتحقيقيه للتخلص من المستبد وسلد ا مر عقى رؤية جديد ف الخقاب
العام لهيا الشخصيات" ،ومن ناحية خر فقد رفض جو تيورات ميل) العديد من التفاوتات والفروق
فضل اهتمامات
وعدم المساوا القان ونية والعرفية لأل ر البقرياركية فهو لم يزعم كما فعل كثيرو
لكل عضاء ا ر تندر ضمن اهتمامات ر س ا ر اليكر وهكيا انتهى إلى النساء البد يكو
سلد يكو ل نتقام بعد آخر ومشروع للمر .
لهن حقوق يا ية ومدنية متساوية"[ ،]827 ،68وخ
ير الباحثا ا الجدل الهيغل جدل يتعلق بالحيا والموت وكيلد بالمتناه وال متناه فهو جدل
يبد بال متناه الت تعن الوجود والحيا وه جامعة لكل العناعر واالشياء إال ا هيا الجدل هو جدل
الهدم والبناء  ،مما يعن هدم حيا المتناه اليط هو الفرد وفق جدلية التقور للحيا وانتقال الفرد من
الحيا العضوية الى ال عضوية والت معناا الموت والحيا الت تحيزت بال متناا كما انها ه ف حقيقتها
تمثل ديمومة و يرور ال تكف ابداً عن النمو والت ش اط انها ه ف تقور مستمر من خ ل تحول
الكائنات من الحيا الى الموت وهكيا يستمر الجدل الهيغل القائم على االنتقال من حالة الى اخر .
إال إ ماركا) 6223-6262م) ير ف الجدل ما يناقض الجدل الهيغل حين يقول ا هيغل
ير ا حركة الفكر الت يقلق عليها ا م الفكر ه االله الخالق -الصانب) للواقب – لكن ماركا ير
العكا تماما ً اس ير ا حركة الفكر ليست إال انعكاس لحركة الماد منقولة الى سهن االنسا ومتحولة
فيها ومن جانب اخر ير انجلز ا وحد و يرور العالم ليست ف كيانه وانما ف ماديته اس اليوجد مقلقا ً
ماد بدو حركة ف اط زما او مكا وكيلد اليوجد اا قا ً ما هو العكا اط ال يوجد حركة من غير
وجود الماد فالماد والحركة مرتبقا وال ينفص ابداً[.]67 ،46
تر الماركسية وفق مفهوم الجدل الماركس ف تعارض قو االنتا والقبقات االشتراكية وهيا
بدورا ينتج جدالً متخلصا ً من هيمنة الر مالية لو ائل االنتا ف السوق وكيلد وفق تشابه الع قات
االنتاجية والبنى الفوقية والتحتية فالع قات االنتاجية الت تشكل النوام االقتصادط للمجتمب ببنائه التحت
ه بنى تحتية للمجتمب اما الع قات االيديولوجية والقانونية والسيا ية والمنومات والدوائر فتسمى بالبناء
الفوق للمجتمب[.]632 ،82
وهكيا ير الباحثا ا الجدل الماركس عكا الجدل الهيغل اس تر ا الجدل الهيغل خاص
باطنسا كفرد وعضو ف الحيا االجتماعية اال ا الجدل الماركس هو جدل يتعلق بحيا المجتمب
وماديته واريقة عيشه و رفاهيته او با حر هو جدل مرتبط برو العمل واالنتا واالقتصاد و ر س
المال .
غير ا الجدل عند برغسو ) 6746-6257م) ف فلسفة الحدس فتسعى الى تفعيل الخيال وتنشيط مخيلة
االنسا مب التفاعل مب الشعور الداخل وفق جدلية تمن موضوعا ً جديداً نتيجة الخيال والشعور وهيا الموضوع
هو موضوع او واقب جدل فإلى جانب النشاا الحس عند برغسو ) وجد الباحثا ا الحدس يحمل اهمية اكبر
ال االحا يا ه تفاعل خارج عن اريق الحواس اما الحدس هو ش ء باان داخل خاضب لليات و روحها
الخالصة  .واالدراك الحس عند برغسو ال يتوقف على الحاضر فقط  ،وسلد ال الماض ال ينفصل عن
الحاضر وليلد فإ الجدل عند برغسو يمثل نوع من المعرفة الحد ية الت قوامها الصراع القائم بين ما هو
داخل وخارج و متخيل وواقع [.]420 ،2
و وفق ما ار ف الفلسفة مني بداياتها حول مفهوم الجدل فإنه ال يمكن االلمام بكل الف فة واالفكار الت
بنيت ودر ت مفهوم الجدل بحسب كل فلسفة وكل فيلسو وعصر اال انه من الواض ا ما ارحه الف فة حول
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مفهوم الجدل لم يكن متوافقاً فيما بينهم فكل فهم له اراءا حول هيا المفهوم الفلسف والفكرط المهم ومن هيا
المنقلقات.
ولعل مر االنتقام هم ف تكريا افعال جديد بالتال اعقى الكثير من الحقائق وا شكال هيا اتاحت
مفاهيم غير معتاد ف الخقاب العام ب التال "فالفهم الشامل يعن الحركة الجدلية الت تفسر الفعل بداللته
النهائية"[ . ]661 ،66ومن هنا توهر فاعلية االنتقام ف دفب اآلخر على فهم شامل كل المكونات المحيقة بالفرد
هيا المكونات تكو ضمن حيز الرؤية والوجود.
وهيا يعن
ير الباحثا  :ا مقاربة الجدل من مفهوم االنتقام تكمن ف جدليته ف الصراع ما بين اليات واالخر وقد
يكو ل نتقام ا باب عديد ومختلفة وكثير فقد يكو االنتقام من حب اليات ونرجسيتها الت ال يستسيغها االخر او
اليات او من التنافا الغير مشروع وغير انسان او ناتج من وضب
من عدم الوعول الى المقام واع
ء وهيا ما يؤدط الى ا يفض الى ا بب ارتئ الباحثا الى اختصارها اال ا جميب تلد اال باب
اجتماع
الناشئة ف اليات ترجب الى وجود اخر موازط البد من نفيه والخ ص منه وا كا بقريقة معنوية المادية
كا تخدام ا لحة وما شابه .ليلد وجد الباحثا ا جدلية اال نتقام ترجب الى تخيل وهم وما يقابل سلد الخيال واقب
حقيق و اول مثال على سلد هو ما قام به عقيل بـ دزدمونة او ما قامت به الليدط ماكبث وغيرها من الشواهد ،
وبيلد يكو الجدل هنا متسربا ً لفعل االنتقام عبر عراعات داخلية خارجية هدفها التقويض لألخر ووجود ل نا
وقد ينشأ عن سلد واقب جديد يؤدط الى ضياع ومأ ا كبير اال انه ف الوقت ساته يمثل عور لحضور والغياب
عند القارئ او الهدم والبناء كيلد.

المبحث الناني :مفهوم االنتقام اجتماعيا ً ونفسيا ً ومعرفيا ً
يمكن ا ينور الى االنتقام على اعتبارا خليط بين ما هو سات وما هو غير سات  ،اط خارج
وهو كيلد قد يأت من التأثير والتأثر بالحيا االجتماعية والبيئة المحيقة باطنسا  ،وال فرق بين اليكر
واالنثى ف عملية الخضوع لهيا المؤثرات ،ليلد فقد اولت الدرا ات االجتماعية والنفسية االهمية
القصو لقبيعة نشوء حيا االفراد ،نها بالتال تؤثر بداية نشأ حياتهم على ابيعة سواتهم بشكل لب
او ايجاب مني ا يولد االنسا داخل المجتمب حتى مماته.
وحين يولد االنسا ف هيا العالم ،تستحوس عليه من البداية اللغة و الرموز و الع مات و هيا
الع مات و الصور تتشكل بصور واضحة ،وه تبد بإاار نمق مهيأ ل تقبال وهو با اس االنسا
بحاجة له ويكو بشكل نشط وفعبال .وهيا التجربة تجعل االنسا مني البداية خاضب لغيرا لكن بالنتيجة
تنشأ انا ) وهيا الـ انا ) بصر النور عن يادتها فلن تتمكن ابداً من تخق حالة اال تحواس عليها مني
البداية ويمكن هنا وعف اليات على انه ال يمكن ا تتمتب بحرية التصر من قبل عاحبها  ،انها تفتيت
لدعو ملكية اليات نها مرتبقة بما يمكن ا يشكله المحيط بها[.]649 ،83
وهكيا فأ بيرات العنف واالنتقام الت تتردد ف النصوص االدبية والفنية وكيلد ف الحيا
االجتماعية لن يكن تأثيرها مقتصراً على تلد فقط وانما الى ما هو اكبر من الفرد نفسه  ،فقد يكو العنف
شام ً للحيا االجتماعية اط جميب افراد المجتمب وهيا يرتبط بالمفهوم السابق حول ا ت ب االنسا لملكية
ساته امام اليات نفسها وهيا يأت بالقو واالجبار وليا بإراد االنسا ومثال على سلد هو حين يتعرض
شعب كامل الى اال تعمار فأ سلد ي بولد ف سوات االفراد جميعهم رغبة االنتقام وا ترجاع هوية اليات
وحريتها ،ولهيا ال يمكن لحركات التحرر واالنتفاضة ا تتجنب العنف ف ا ترجاع ارضها وكرامتها
نه يتحتم عليها ا تنحو سلد المنحى ال العنف واالغتصاب اال تعمارط ال يمكن مواجهته اال بالعنف
واالنتقام وهو ما تقوم به جميب االمم الواقعة تحت يقر اال تعمار ،وهيا نوع من انواع االنتقام يشترك
فيه الفرد والمجتمب وهو ليا لبيا ً بل ايجابيا ً[.]54 ،60
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ير الباحثا  :ا هيا النوع من االنتقام هو انتقام قسرط مفروض و سو حاجة ملحة  ،واليمكن
ا يجلب للمجتمب اثاراً لبية او تأثيراً على البناء االجتماع والقيم والسلوك وانما هو انتقام ايجاب
يهد الى الصال العام للمجتمب ومستقبل افرادا وليلد يجد الباحثا ا مثل سلد النوع من االنتقام هو
انتقام ثقاف متفق عليه االما ا المجتمب متفق على سلد االنتقام ،وبيلد يكو انتقام مقبول وليا قضية
مرفوضة بل مقبولة بكل اشكالها .اال ا االنتقام الفردط انتقام شخص ربما يكو ضد التيار االجتماع
اليط يسير عليه باتجاا متفق عليه اجتماعيا ً وهيا ما يخلخل الرو االجتماعية وتركيبها القيمية واالخ قية
.
ا للشخصية االجتماعية نسقها الخاص بها وهيا النسق ال بد ا يكو منسجما ً مب النسق
االجتماع  .واسا ما حصل خلل ف هيا االنسجام فا عواقب االمور قد ال ترحم ال الفرد هنا ينتقل من
حالة اجتماعية الى اخر اط يكو منبوساً و رعن و احمق ف نور الجميب وهيا يشمل المر والرجل،
وقد يؤدط الى االنتقام من النفا او المجتمب و ربما بعض من افراد المجتمب فالجريمة الناتجة عن االنتقام
ه شكل من اشكال العنف وه نتيجة خلل وظيف ف اداء االنومة المشكلة للفعل االجتماع  ،او افراد
المجتمب وهو ايضا ً يمثل هنا نتيجة موضوعية للخلل اليط يصيب نسق الشخصية وكيلد النسق الثقاف
االجتماع [.]9-1 ،69
ليلد يمكن تحديد فقرات االنتقام الت تعن العنف باآلخر واحيانا ً العنف مب النفا ،اال ا اكثر
الحاالت المعروفة اجتماعيا ً ه العنف باآلخر ومحاولة نفيه بأط اريقة .ومهما كانت هيا القريقة فالمهم
هو النتائج  ،وليلد يمكن تعريف او توضي مفهوم االنتقام المرتبط بالعنف على ا اس انه انتهاك
للشخصية ،اط بمعنى انه تع ٍد على االخر وافكارا او تجاهله ماديا ً او غير سلد وليلد فأ االعمال الت
تسلب الشخصية ه اعمال العنف و وفق ليلد يتسب مفهوم العنف واالنتقام من العنف اليات الى العنف
اليط تنتهد بد المؤ سات والبنى االجتماعية  ،ويمكن ا يكو تأثير سلد على المجتمعات المتدنية الت
تعيش ف االحياء المغلقة فكريا ً ودينيا ً واجتماعيا ً[.]633 ،7
وير االباحثا  :ا العنف واالنتقام يرتبقا ف الحاضر والماض والمستقبل شك ً ومضمونا ً
ال ل نتقام مضمو مختلف ف كل محاولة انتقام ،اس يكو تاريخيا ً ف اماكن يختلف موضوع االنتقام
عنه ف اماكن اخر وكيلد بالنسبة للريف والمدينة او المجتمعات الراقية والمجتمعات المهمشة  ،وايضا ً
االنتقام بين الرجل والمر
فا االنتقام يختلف ف البلدا المحتلة او الت تتمتب بالحرية  ،كيلد اخت
وحتى من فرد خر ال انتقام المر غير انتقام الرجل.
ا االنتقام ال يوجد بياته لكنه يتجلى بأوجه متعدد داخل النسق االجتماع والتاريخ  ،اس انه
يصقدم مب ثقافة سلد النسق االجتماع لكل بلد اط بين الفرد والبيئة المحيقة به كما يحدث حين يرتق
شخص على ح ساب شخص اخر او تهميش واهانة شخص من اجل شخص اخر ،وهيا من شأنه ا يولد
االنتقام السلب [.]9 ،38
كما ا االنتقام اجتماعيا ً قد يتولد من اغتراب الشخص نفسه وكيلد من شعورا بالدونية الت
يشعر بها رغما ً عنه وقد يأت من الخو وعدم الشعور با ما من االخر او من تناقض ميول و رغبات
اليات مب البيئة المحيقة بها وعدم فهمها للمجتمب ساته او كيلد من محاولة التهميش وازاحة او رقة
الحقوق او بسبب قتل اراد الفرد والتفريط بتفردا وحضورا االبداع [.]84 ،83
ومما بق ير الباحثا  :ا االنتقام نابب من انققاع التواعل ما بين الفرد والمجتمب من جانب
ومن جانب اخر ناتج من التهميش وازاحة اشخاص وا تبدال واقصاء واخي حقوق االخر ومصادرتها
داخل البيئة االجتماعية  ،ليلد تتولد ردود فعل انتقامية عنيفة تختلف من فرد آلخر حسب ثقافة المجتمب
وثقافة الفرد ساته ،اال ا انه برغم كل سلد التداخل ف الية االنتقام ما بين الفرد والمجتمب اال انها تكو
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تلد االفعال ناقصة اسا ما ُلط عليها الضوء داخل الكيا الفردط الخاص بالسلوكيات النفسية وما انتجته
الدرا ات النفسية ف هيا الجانب.
وقد يأخي االنتقام ف علم النفا اشكاالً بسيقة دوافعها نفسية الى حد االشياء الكبير الت تعد
جرائم يعاقب عليها القانو  ،اال انه بشكل بسيط قد يبحث المنتقم على مبررات نفسية فعلية يعتمدها ف
القيام باالنتقام من الشخص المقابل ومثال سلد العقوبة الت توجه الى الموظف نتيجة تقصيرا او السجن
اليط يقرا القاض للشخص المخالف للقانو وتكو العقوبة شهر او نة او اكثر ،او فرض غرامات
للشخص اليط يضرب قانو ما او اشار المرور  ،اال ا النوع االخر من االنتقام اليط يتحول الى جريمة
وهنا يكو االنتقام ناتج من تحول الشخص المنتقم الى مستبد نه يحول اموحه الى اال تق ل بنفسه
وعز نفسه وكبريائه[.]14 ،34
إ إراد االنتقام ه ف حقيقتها وإنما قد تقوقها القيود االجتماعية الت يكو بعضها مباشر
واآلخر غير مباشر وغير المباشر ه ما ر مه اطنسا لنفسه من قيمه عليا ،ما المباشر فأنه ما يتوقعه
الفرد المنتقم من مور قد تحدث بعد قيامه بفعل االنتقام والضرر اليط ربما يلحق به فهناك قيود اجتماعية
دينية وهناك قيود قانونية وضعية ومب سلد قد ينفلت اطنسا وال يتقيد بتلد القيود وقد يكو سلد نتيجة
الحقد الكبير فالحقود إسا راد شيئا ً ولم يحصل عليه وإ كا ف غير محله غضب غضبا شديداً و ظهر
الكراهية وال يهد له بال حتى ينتقم من خصمه[.]655 ،40
يتعامل النص الواهر والباان با فكار النفسانية على إعاد إنتا الكثير من المواهر ا مر اليط
اعقاء خصوعية للشخص المنتقم والدوافب ا ا ية الت يسعى دائما ً إلى اليهاب لمثل هيا ا فكار
االجتماع ومن هنا فإ "التعامل النفسان مب النص يفرض هيا اال تعاد ويوجه نور القراء إلى
االحاالت الت يفترضها ويبن عليه مسارا التأليف  .هيا ما يوكدا كريزط نسك ) بقوله من ال زم علينا
االعترا بأ البنيات السردية ومعها البنايات الخقابية تكتسب اابب هجين للغاية إنها تتحدث عن ش ء
آخر غير نفسها هيا الش ء اآلخر هو حقل ميتامرجع قائم لفا ً وسو اابب اكراه "[.]643 ،63
ولقد تعددت اوجه االنتقام من الشعورط الى ال شعورط ثم من المادط الى المعنوط ولكنها
جميعها تصب ف مجر واحد هو السلب وااليياء ،والمشكلة النفسية الت يعان منها الفرد ،فقد يكو
االنتقام الشعورط سو اهدا يعرفها المنتقم بينما االنتقام ال شعورط ناتج من رغبة دفينة لكن االنتقام
المادط هو انتقام بالممتلكات الت تخص االخر منها بدنه وايياء جسدا بينما نجد ف االنتقام المعنوط هو
تحميل المقابل اثاراً نفسية مؤلمة لياته ويرجب سلد كما ير علماء النفا ومنهم فرويد ) الى التدهورات
ال خلفية الناتجة من ضيق االفق الفكرط كما يحدث حين يتخلى اسكى الناس سكاءهم عنهم فجأ ويتصرفو
كالحمقى حالما يتواجد سكاءهم ف مواجهة مب مقاومة عاافية  ،وسلد بسبب مهيمنات واقعية واجتماعية
تؤدط الى تلد السلوكيات والتصرفات ومنها المشاكل المصيرية ،التنافا ،الحرب ،وما الى سلد[،34
.]85
إ الوواهر النفسية المؤدية "الى االنتقام والغضب والعنف كما ير مجموعة من علماء النفا
رايد ) و روهايم ) كيلد امريك معاعر وعالم النفا المعاعر
ومنهم عالم النفا االمريك
ً
بروتوبتلهايم)  ،ا ا قور اوديب) مث تحمل الكثير من اال ا الت تفسر اعول الثقافات
والحضارات وما تعيشه اال هيا الثقافات  .وهو يعن ا الواهر النفسية لها اعولها التاريخية ،ومن
خ ل ا قور اوديب تنكشف الكثير من الدالالت النفسية ومنها الغير  ،الحرما  ،التهور  ،االنتقام ،
الكراهية  ،الحقد ....،الخ وه الى اال مستمر وموجود بالرغم من التقورات والتغييرات الثقافية
والنفسية لدينا"[.]618 ،80
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وبنا ًء على ما تقدم يمكن ا يكو هنالد نوع من االنتقام ف القفولة المبكر لإلنسا وه
محاولة ازاحة االخ خيه اليط ينافسه على الرضاعة او القعام او حتى حب الوالدين ،وكيلد المولود
الجد يد اليط يزي محبة االكبر منه ويحاول هيا االخير الخ ص من القادم اس يقوم بضربه او عضه وغير
سلد وقد يرافق فعل االنتقام االنسا مني بداية حياته حتى نهايته ووفاته اال ا هيمنة العقل واالرتباا
بالقوانين االجتماعية والدينية والقانونية تقف كعارضة تعارض سات االنسا المنتقمة فاالنتقام والعنف
بالفعل قد رافق االنسا مني وجودا على االرض .ومني اال ااير والديانات االولى وعراع االلهة مب
بعضها والكثير من الشواهد على سلد منها ا قور الخلق البابلية وقصة ادم وحواء او الحرب القروادية
وغير سلد  .غير ا االنتقام من الناحية الفنية والثقافية واالجتماعية فا الفعل االنسان واء كا لبيا ً او
ايجابيا ً فهو محط اشتراك بين اليكر واالنثى وهو ال يشمل الرجل دو المر او المر دو الرجل بل قد
تكو المر اكثر رغبة ف االنتقام خصوعا ً ف المجتمعات الت تقمب الحرية  ،وهيا المجتمعات الت
تقيد حركة المر و لوكياتها وحركتها وافعالها فأنه يقهرها ويدفب بها الى االنتقام من نفسها او زوجها او
ا رتها وسلد نتيجة الكبت والقهر اليط تتعرض له اضافة الى القوانين واالعرا االجتماعية والقبلية الت
تشبه الحبال الغير قانونية الجارحة والت ينتج وينم فيها رو االنتقام لد المر وهيا االنتقام قد تمار ه
المر راً او ع نية  ،اس يعتقد المجتمب انه بهيا القوانين والتابوات يرتق بالمجتمب غير انه ف الحقيقة
هو يبن مجتمعا ً غير ابيع وغير حقيق وغير عحي وكما لوحظ سلد ف العديد من النصوص
المسرحية .
المبحث النالث :األداا النصي للنسوجة وجدلية االنتقام
ف تاريخ المسر العالم لم يكن هناك كاتبات مسرحيات اط ما قبل القر العشرين والقر
التا ب عشر ،وف الحضار الغربية الت بد المسر فيها ظهورا من عمق وعيها وتفكيرها المتحرر
والعميق عند اليونا  ،حيث ظهر المسر بشكل يعلن فيه هيمنة اليكور من خ ل النص واالداء التمثيل ،
اس لم يكن عند الكتاب االغريق ا خيلوس ،وفوكليا ،يوربيدط ،ار توفانيا) ا ما ً نسائيا ً وكيلد الحال
عند الروما االكثر انف ت وفوضوية ومر  ،وانتقل المسر الى العصور الو قى لنجدا ف احضا
الكنيسة فلم يكن هناك نص مسرح وال كاتب سكر او انثى ،اال ما يصدر من االنجيل ويقدمه رجال الدين
من باب الوعظ واالرشاد ونشر الدين المسيح وتعاليمه االخ قية ،وف عصر النهضة بق الحال كما هو
 .وبق النص المسرح بنتا سكورط ال وجود للمر اال ضمن نسيج بنائية النص حيث كورديليا
واخواتها ،وبوشيا ،ودزدمونه ،واوفيليا) وغير سلد من اال ماء المهمة ف تلد النصوص  ،غير ا الحيا
لم تبقى على ماهو عليه انياك فحين بد ت الثور الصناعية االولى والثانية وحركات التحرر واال تعمار
وما شابه سلد ثارت الثور على المجتمب اليكورط لتقالب المر بحقوقها المساوية للرجل ،وبيلد بد ت
المر تأخي مكانة مختلفة اس اعبحت كاتبة وفيلسوفة وشاعر واديبة ومثال سلد فرجيينا وولف ،وزا
ونتا  ،دوريا ليسنغ ،وغيرهن الكثير مني القر التا ب عشر وحتى اليوم ،والمرا لم تنققب عن الكتابة
مب ما تحمله من قيم وافكار منققية تجاا تاريخها االنسان الضائب واليط بولد لديها حقد على سكورية
الرجل ليلد حاولت االااحة به من خ ل كتاباتها وسلد لك تأخي مكانها رغم انف اليكور الت اخيت
تضمحل شيئا ً فشيئا ً ف عالمنا اليوم .
ل نتقام وجه مختلفة على الصعيد الدرام والحيات يضا فمث نلحظ ف مسرحية هاملت مير
الدنمارك شكل االنتقام يختلف من حالة إلى خر فهو ليا كاآلخرين ال ينتقم مباشر من قاتل بيه
بالتال ليا تجد الباحثة هاملت تأخر كثيرا ولم يستقب ينقي انتقامه من قاتل بيه  " ،ط يكو هاملت
محااا ً بدوار متعقش للثأر م بيكائه اليات ؟ .هاملت هو غير اآلخرين فا خرو عادو  ،إنه يفهم بينما
يحيا اآلخرو إنه يقدم على الفعل ف تردد بينما يقتل اآلخرو دو تراجب ،إنه يريد واآلخرو يقدرو .
إنه ال يشبه اآلخرين فليلد فهو يمثل إس بوجه خقراً إنه وجودا ضرورط ويسعد تحديد نفسه ليمكن تقوية
يقينه بقيم ساته كهد ف ساته" [.]636، 1
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إ جيور الدراما النسوية ه مفهوم متأعل ف تاريخ المسر العالم واالشار هنا الى مجموعة
المسرحيات الت كتبتها الراهبة هرو فيتا) ف القر العاشر ،وفيها تقدم عور النتصار المر على
الرجل و رؤيتها الساخر لبعض ا اليبه وافكارا من خ ل ا لوب كتاب متهكم يبتعد عن الوعظ او
مقوالت رجال الكنيسة ،ثم هنالد مسرحيات إلزابن) ف القر السابب عشر ومسرحيات لكورانوات ف
القر التا ب عشر اللتين عبرتا من خ ل مشاعر الحير واالرتباك ف حيا المر وناقشتا بعضا ً عن
الفرضيات الت تحكم حيا النساء وتقديم عور بأ النساء الحول لهن وال قو [.] 2، 85المنتقم والمنتقم
منه هناك تساؤل يقرحه الباحثا ما اليط يحكمهم ؟ وما هو الرابط اليط يجمعهم ؟ وكيف يؤثر سلد
االنتقام من ناحية وجودا وبقائه وعدم بقائه ؟ وبالنتيجة يقوم المنتقم بفعله االنتقام ويصوغ اريقة تتنا ب
مب ابيعته الش خصية ط يقوم بقر آلية جديد تخصه يقوم من خ لها بفعل االنتقام وقد تكو تلد اآللية
ثابتة و متغير وف الحقيقة ا فعل االنتقام هنا يكو عور مراض يعان منها المنتقم فعند الرجوع
إلى ا بعاد االجتماعية للشخصية المنتقمة نستنتج هناك ازدواجية الشخصية الت تعكا ابيعة عقله وهنا
يستنتج الباحثا إ شخصية المنتقم هنالد ش ء ف داخلها فكار غير مقبولة ال عق ً وال منققا ً وإنما ه
مجرد تصورات وهلو ات وتنبوءات ال توجد و ف سهنه ط إ ضرور االنتقام ال توجد و عندا
وبيلد و يكو له فكر مجرد عن ش ء خيال ولعل هيا ا مر ينعكا من خ ل التصورات الت
ليا لها وجود حقيق خار الوجود وخ عة ما بق سكرا ير الباحثا نه ف بعض ا حيا ال يوجد
ش ء حقيق لفعل اطنتقام نه هنالد اشخاص تربقهم عفة مشتركة تجتمب فيها لوكيات بعض البشر
وبيا تقوم باالنتقام بدافب الفعل االنتقام غير نه ال يوجد هناك وجود للمنتقم منه.
ير الباحثا  :ا معانا المر داخل المجتمعات اليكورية والت تصادر حقها ف التعبير والكتابة
تجعل المر ناقمة واء كانت كاتبة ام موظفة عادية ،ليلد نجد ف الصور الت قدمتها الراهبة
هرو يفيتا) ف القر العاشر .رو انتقامية وه تحمل موضوعا ً ا ا يا ً وهو انتصار المر على
الرجل برؤية اخر  ،كما ا محاعر الكاتبات ف القرو ال حقة لعصر هرو يفيتا) وايديولوجية
اليكور  ،جعلت من المر انتقامية داخل ما تكتبه من نصوص مسرحية وادبية ،ا جدلية االنتقام ناتجة
من احتدام الواقب بما يقف بالضد من المر والتصدط لتقلعاتها ليلد فا النص ف هيا الحالة هو
المحصلة لصراع اليات النسوية وافكارها واح مها مب الواقب البائا اليط تعيشه مب تلد االح م  ،اس
لوحظ ف داخل النص ث ثية جدلية ه اليات والر الة والواقب  .وقد جاء هيا الجدل منقوالً وناق ً لصراع
اليات النسوية مب الواقب المعيش.
وليلد قدمت المر الكاتبة المسرحية ساتها الت تمتلد البصير لم حوة االشياء ،ومن خ ل هيا
اليات الت اعبحت ف احتدام دائم مب الواقب والمجتمب والنماس على سلد عديد جداً من كاتبات المسر
ف كل بقاع العالم اليوم وليا ادل على سلد من الكاتبة ار كين) البريقانية ،وه عاحبة مسر
الصدمة اليط ظهر ف بريقانيا ف نهاية القر العشرين .والهد من مسر الصدمة هو االمساك بـ
بخيوا الحقيقة المتحولة بصور مستمر من خ ل انماا كبير من المشاهد الت تصعق المشاهد بنفا
القدر ف كثر التحوالت ،وهو هجوم مباغت ونشر القلق واالضقراب انه مسر ينفض المشاهد بعنف
وشد حتى يلزمه بفهم الر الة وا تيعابها [.] 63، 81
ا نصوص ار كين الت غلب عليها اابب الرو االنتقامية ليلد اختارت مسر الصدمة ممراً
لتجسيد هيا الرو االنتقامية الت تجسدت ف دواخل شخصياتها والت حملتها ار ) نفسها ،ليا فقد كا
مسر الصدمة متميز بصدم المشاهد من خ ل اللوحات المسرحية الت يقدمها ونصوص ار كين الى
جانب كتاب مسر الصدمة فانه يهتم بمحاكمة القيم االخ قية ثم انهم يسمحو لكل االنحرافات االخ قية
والسلوكيات الممنوعة الت تحدث على المسر  ،اس كانت موضوعات هيا النوع من المسر منصبة حول
اسالل االنسا واهانته ،وا اء المعاملة نفسيا ً وجسديا ً وتجريدا من انسانيته وهو مسر تسلية وامتاع

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد التاسع والعشرون /نيسان 0202

122

م.د .وليد مانع دغر

م.م  .نور الهدى رزاق علي

وشحن المشاهد بالمزيد من مشاعر الخو
االنسا المعاعر[.] 62-69 ، 81

جدلية االنتقام في النص المسرحي النسوي

والكراهية لمشاهد القسو وال إنسانية الت

تكتنف حيا

وتبين للباحثا ا هيا النوع من المسر تتجسد فيه جدلية االنتقام بشكل واض وسلد من خ ل
االفكار الت تحملها نصوص هيا المسر بشكل عام ونصوص ار كين بشكل خاص كما ف مسرحية
عشق فيدرا) وبقية اعمالها ،فكا اداء هيا المسر المشروا بجدلية االنتقام يقدم كل ما يصدم القارئ
والمتل ق والمشاهد ،فـ رو الكاتبة وفق مسر الصدمة ونصوعها المنتمية لهيا النوع من المسر  ،انما
ه نصوص تحمل بداخلها الرو االنتقامية الت تريد ا تقي باطنسا والمجتمب اوعل الحيا الى هيا
التقسيم والتفكد وانتا قيم تتحرك ضد المر وتحاول اعقاءها دوراً ثانوياً ،فاالنتقام ف هيا الحالة قد ال
يكو باتجاا الجسد وازاحة الكائن االخر المقابل ،بل ه عملية انتقام نفس ومعنوط يعمل جدليا ً على
ازاحة فكر لتحل محلها فكر اخر  .فالمر حاضر وال مجال طزاحتها ،بل ه تحاول ازاحة اط فكر
من شأنها ا تعقل دور المر وحضورها االنسان الفاعل ،ليلد جاءت نصوص ار كين) انتفاضة
تستهد مشاعر االخر وعواافه وليا جسدا وتستهد ساتيته الت ادمنت السلقة وازاحة المر من
خ ل تضخم الفحولة لد الرجل والمجتمب اليكورط كيلد  .وهكيا كانت اال باب بالنسبة للكاتبات
المسرحيات الت تقف وراء فعل االنتقا م ه ا باب مادية تعكا القو الت يتمتب فيها ا فراد وهيا التحول
اليط يحدث ف نفا الشخصية من خير إلى شر ليا عشوائيا ً بر ط الكاتبات بل جاء نتيجة فعل وغاية
ووجود وقو حولت الفكر الدرام للشخصية إلى سلد وبيلد تستنتج الباحثة فعل االنتقام يسبق التفكير
يفكر ثم يعمل .كما يستنتج الباحثا إ القو الت تتمتب فيها الشخصيات
ف حين يجب على االنسا
الدرامية خار عن االردا اط هناك القو والصحة الجسدية الت تسبق االراد ليلد يتبادر للباحثا عد
ا ئلة ومنها اين اال م؟ واين التسام ؟ واين االيما بـ هللا ؟ واين العقل من جراء كل سلد ؟
ا فكر االنتقام ف النص النسوط لم تأت من فراغ او رغبة المر وحب االنتقام ،ال فليا سلد
حقيقيا ً تجاا سلد الكائن الجنا اللقيف) اليط يعد من ارقى مخلوقات هللا تعالى  .بل ا االنتقام هو حصيلة
مجتمب سكورط بامتياز يعل من شأ اليكور ويضب االنثى ف مكانة دنيا  ،وهيا ليا عند العرب فقط بل
قديما ً عند الغرب حتى مقلب الستينات ف القر العشرين حيث بد ت ثورات المر الناقمة للمقالبة
بحريتها .وبالفعل حصلت المر الكاتبة وغير الكاتبة على الحرية الكافية ف الغرب "اال ا العرب لم
يقفوا الى جانب المر وليلد لم تحصل على حريتها الكاملة وعل الحال ف بعض البلدا العربية الى قمب
المر والنيل من حضورها االنسان  .ليلد فأ افكار االنتقام المتعلقة بشخصيات النص النسوط متنا لة
من محاولة انتقام اكبر بسبب هيمنة اليكور  ،وليلد فه تسعى الى كسر النسق الفحول وار اال ئلة
النقدية على التصور المهيمن ل نساق الثقافية الت احتكر الرجل فيها الكتابة وعالم النص"[ .] 606 ،33
والى جانب سلد فقد قدمت كاتبات مسرحيات نصوص مسرحية مهمة على مستو االداء وجدلية
االنتقام وجدلية فكر االنتقام  ،كمسرحية مشاكل تات بها الريا ) اليا تشايلد س  ،)6755ومسرحية
لورين هانبرط) حيث ر مت من خ لها شخصية المر المنتقمة والرافضة للولم ،وكيلد ف مسرحية
جوا ليتلوود اوا يالها من حرب جميلة  )6713حيث قدمت ليتلوود رؤية عبثية وفضائب الحرب و رو
الص بة لد المر والرغبة ف االنتقام من واقعها والثور عليه [.] 60 ، 85
وف مسرحية عور ،ماريا) للكرواتية ليديا شيرما  ،فنجد عور المر ه عور االنتهاك
اليط تتعرض له انسانيها وكرامتها بسبب الحروب فتفوض الكاتبة ف اعماق الضحية المغتصبة لتعكا
الول مر معانا المر الت انتهد جسدها ويمزقها احسا ها بالجنين الناب ف بقنها وشعورها بهيا العار
وبين مشاعر االم الفقرية واالحساس با مومة تجاا القفل قبل ا تراا  ،والتساؤل هنا تر اط رو
انتقامية تولدت داخل هيا المر واط قدر على البقش باآلخر المستعمر وتمزيقه واخراجه من الحيا
بسبب كونه خل ً كثيراً ف هيا الحيا نفسها[.] 64 ، 85
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الدراسات السابقة
بعد تقص الباحثا و اا عهما على ر ائل الماجستير و ااري الدكتوراا و عدد من البحوث و
الدرا ات السابقة ،و عيهما ف البحث عن درا ات مماثلة لها ع قة مباشر ف مجال بحثهما اليط
تناول مفهوم جدلية االنتقام ف النص المسرح النسوط) ،لم يستقيعا ا يعثرا على درا ة مقاربة و
بحث بإمكانهما ا يضعاا كدرا ة ابقة.

المشررات التي أسفر عنها اإللار الن ري
-6
-8
-3
-4
-5
-1
-9
-2
-7
-60
-66

الجدل مفهوم ف الفلسفة والفكر والفن والعلوم وهو قديم مني نشأ الحيا نفسها .
من خ ل الجدل يمكن الوعول الى ماهيات المواضيب واالشياء والمشتركات االنسانية ومنها فعل
الوجود واالزاحة اليط يتوائم مب االنتقام .
ترتبط الحركة بالماد وكيلد بالفكر المتغير والمتحول وهو ما ينسجم مب مفهوم تغيير االنسا من
حالة الى اخر ومن الهدوء الى العنف واالنتقام .
يتخي االنتقام اشكال مختلفة منها ما هو مادط وجسدط ومنها ما هو نفس ومعنوط يتنامى وفق
مفهوم الجدل .
ً
ينشأ االنتقام جدليا بفعل وجود سات واخر موازط وقامب ال بد من نفيه .
ينشأ االنتقام بفعل عامل اال ت ب لملكية اليات وحريتها وهويتها فينشأ عراع جدل بين اليات
المستلبة واالخر المستلب .
يؤدط التعارض بين النسق الثقاف والنفس للشخص مب النسق االجتماع الى عراع جدل ينتج
عنه واقب جديد وهو واقب افتراض داخل نص مسرح نسوط .
تاريخ المسر العالم الحديث نصوص لكاتبات مسرحيات غاضبات مما اد الى تجل االنتقام
معنويا ً ونفسيا ً من السلقات االجتماعية والدينية .
سات الكاتبة النسوية للنص المسرح سات غير متصالحة مب المجتمب بسبب التاريخ القويل ف
معاناتها داخل الحيا االجتماعية مما ولد لديها جدلية االنتقام داخل النص وليا خارجه .
قد يكو السع ل نتقام غير معلن عنه ف تكوين النص الواهرط إال نه يمكن التوعل اليه من
خ ل لوكيات الشخصيات داخل النص .
االنتقام عاد خار النص  ،بحيث يكتب الكتاب شئ ويريد به بنية اخر .

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد التاسع والعشرون /نيسان 0202

122

م.د .وليد مانع دغر

جدلية االنتقام في النص المسرحي النسوي

م.م  .نور الهدى رزاق علي

الفصل النالث
أوالً :إجرااات البحث
 .1مجتمع البحث
يتكو مجتمب البحث الحال من  )60نصا ً عن بجدلية اطنتقام ،وكتبت ف فترات متباينة.
السنة
التأليف
إسم المسرحية
ت
6791
كاريل تشرشل
الساحرات
6
ار كين

1994

8
3

ليديا شيرما هداك

عور ماريا

1991

4

تصبحين على خير يا
م
م قالت ال

مارشا نورما

1991

شارلوت كيتل

1911

1

فرجينيا

إدنا وبراين

2111

إيف آنسلر

2113

2

توق

ار كين

1991

7

سها 4:42

ار كين

1991

ليديا ترك

2111

5

9

عشق فيادرا

هدا

ضررية

 60عيد ر س السنة الفيتنامية
على القريقة ا مريكية

 .2عينة البحث
النصوص متوافر لد الباحثا وبعد قراء
تم اختيار عينة البحث بالقريقة القصدية ،وسلد
متمعنة لها اختارت النصوص وفق المسوغات اآلتية:
 .6النصوص تم قراءتها ورشحا الباحثا هيا النصوص لتكو نموسجا للتحليل
 .8ركوز اطنتقام ف هيا المسرحيات وبشكل واض .
 .3تمثل مجتمب البحث.

ت

نص

السنة

تأليف

1

الساحرات

6791

كاريل تشرشيل

8

عشق فيدرا

1994

ار كين
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ليديا ترك

 .3منهج البحث
اعتمد الباحثا المنهج الوعف التحليل ) ف البحث ،من خ ل وعفهما وتحليلهما الدقيق
والتفصيل للنص وبيا جدلية االنتقام فيه.
 .4أداك البحث
فر عنها اطاار النورط بوعفها دا ً للبحث) المعتمد ف
اعتمد الباحثا على المؤشرات الت
تحليل العينة ،وسلد ل رتباا الوثيق بين المسرحيات والمؤشرات الت خر بهما الباحثا .
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مانيا ً  :تحليل العينة
نموذج (1
مسرحية :الساحرات


تأليف :كارجل تشررل

ف هيا النص للكاتبة االنكليزية كاريل تشرشل هناك محاولة ال ترجاع الماض يكو معبراً عن
الحاضر فما بين القر السابب عشر والقر العشرين هناك مسافة زمنية اويلة لكن ا تقوم المؤلفة
باعتماد حكاية قديمة لواقب معاعر وحديث فيلد يعن اكثر من معنى عنيت بيلد ا االحداث الت وقعت
ف الماض و االحداث الت حدثت ف المستقبل يتخللها تكرار ونفا السلوكيات واالفكار اس بقيت
مقروحة دو تغيير وبالنور لفكر مسرحية الساحرات) ل تشرشل الت عورت فيها االضقهاد
والعنف واالنتقام والقتل الشا ب ومن اهم ما يحتويه موضوعها اليط يدور حول احرات القر السابب
عشر وهو الزمن اليط توقف فيه السحر او اليط تم ايقا السحر فيه بالقو وحرق الساحرات وكل من
تمارس عملية السحر  .وقد وظفت تشرشل) هيا الموضوع حيث ف بعينيات القر العشرين اعلن ف
انكلترا ا السحر ممنوع ويجب عدم ممار ته بأط شكل من االشكال.
لقد كانت مجموعة من النساء ف هيا النص يتهمن بالسحر والشعوس وتكو النهاية هو انتقام
المجتمب منهن بالرغم من برائتهم  ،فهن ال يمار ن السحر من اجل الحقيقة بل الجميب يسعى للسحر من
اجل الوهم والخ ص من ضغواات الحقيقة المؤلمة ،فالجميب يعيش الضياع والبؤس وعدم تحقيق اط حلم
من االح م ،فهيا اليا وكيلد كارمر) و برنجر) وغيرها من الشخصيات الجميب يقب ف الفقر
واالسالل واالضقهاد وعن السيدات اللوات اتهمن بالسحر فتحدث اهم حداث المسرحية.
إ جدلية اطنتقام الت تستوهرها الكاتبة ف المسرحيات ف نصوعهن ومنهن كاريل تشرشل)
ناتج من غضب الكاتبة نفسها ومحاولة تنتصر لش ء على حساب ش ء آخر وهنا ولتوضي سلد إ
انتصار الكاتبة للمر والحديث عن مأ ا المر داخل المجتمب إنما هو نابب من غضب الكاتبة على
التقاليد االجتماعية والنور الدونية للمر وسلد ما يؤدط إلى عراع جدل بين سات الكاتبة والنص
والمجتمب ولهيا فأ جدلية االنتقام داخل النص تجعل من الكاتبة النسوية تصب جام لعناتها على المجتمب
داخل النص بإعتبار النص هو ر الة إلى المجتمب من جل تغيير مساراته الخاائة و فضل مثال على سلد
هو ف الحوارات التالية الت تعتبر ادانة اجتماعية بوجه المجتمب لصال المر .
الرجل :راهدت في اسكوتالندا ساحرك تحرق
اليس :حقاً؟ ساحرك حقيقية؟ هل كانت
ساحرك حقيقية؟.
ولدت الكاتبة المسرحية كاريل تشرشل في لندن يوم  3سبتمبر من عام  8331ألبوين من الطبقة المتوسطة ،وعاشت



لمدة سبع سنوات في مونتريـال ،ثم عادت إلنكلت ار والتحقت بكلية مارجريت في أكسفورد لدراسة األدب اإلنكليزي ،واثناء
الدراسة قدمت أولى محاوالتها الدرامية وهي مسرحية (في الطابق السفلي) التي مثلت فيها الجامعة في مهرجان الدراما
القومي لطالب الجامعات عام  ،8393ثم مسرحية (قضاء وقت رائع)  ،8391و(موت سهل) و(ال داعي لخوفك)
 .8398ينظر :محسن مصيلحي ،مقدمة خمس مسرحيات قصيرة ،كاريل تشرشل( ،القاهرة :المجلس األعلى للثقافة،
 ،)3113ص.7
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الرجل :لقد احرقت بالكامل
أليس :وهل انطلقت م جسدها األرواح منل
الخفافيش السوداا؟ هل اظلمت السماا
بفعل الشيطان؟ لقد سمعت كنير م قصص
الساحرات وسمعت ع سيدك في قرجة
مجاورك جدعي البعض إنها ساحرك وجنكر آخرون
ومع ذلك فلم جرها أحد ...
هل كانت تطير
بعصاها في الليل؟ هل رأجتها تتطير.
الرجل :رأجتها تحرق.
أليس :إحكي لي ماذا قالت؟[.]613-618 ،89
ويسرد الرجل عملية الحرق المؤلمة جدا ف الشكل والمضمو إس عملية ا تجواب الساحر
تمت بقريقة حيوانية إس ا تجوبوا الساحر قبل حرقها بأكثر من و يلة لك تعتر ويوعفوها بأنها
مار ت السحر ،لتسحق ر ها بالحبال و جيئه بها إلى مكا الحرق وه مصلوبة على وتد وترتدط
حيا ًء لسحق العوام .ثم وضب الحقب حولها واشعلوا النار مثل ا لعاب النارية تلد القريقة المريعة الت
تعن كثر من نه انتقام من االشخاص اليط يمار و تجهيل المجتمب وجعله مجتمعا ً مؤمنا ً بالخرافات
واشكال الميتافيزيقيا المرفوضة ولكن هل يجرط االنتقام بهيا القريقة الحيوانية الت ترفضها قسى
القلوب واتعا القوانين وامكنة االجرام والتعييب ف المؤ سات االمنية القمعية ثم يبدو من الحوار السابق
إ هيا المر اتهمت بأنها احر لكن لم يكن هناك حد ر ها مقلقا تمارس السحر والدليل ا هنا من
يدع انها احر وهناك من ينكر إنها احر مقلقاً ،لكنها وبنا ًء على االشاعة وبكو المجتمب جاهل
غابت عملية تشغيل الوع والعقل واشتغلت الونو والحدس فقط ،وهو بدورا يؤدط إلى خلق واقب خيال
لتفاعله مب الحدس .لهيا فإ عملية االنتقام باءت قا ية عمياء فإ هيا االنتقام جدليا ً ناشئ من تناقض
اجتماع مفاهيم مب دور السحر ف الواقب االجتماع نفسه فاطنتقام قد يؤدط إلى جريمة يشارك فيها
المجتمب إس ما بن على الحواس والحدس ف إدانة اآلخر.
ونجد ف المشهد السادس قلب المسرحية النابض بأفكار النص والمؤلفة واليط يشكل جدلية انتقام
على مد نص الباق  ،فاطنتقام هنا عبرا تعييب النفا من قبل السلقة القامعة وهيا ما يؤكد عدم تصال
سات المؤلفة النسوية مب اليات االجتماعية نه على امتداد اويل قد تعرضت المر لإلسالل والقمب ولجم
افكارها وعوتها إسا ما عرفنا بأ الكاتبات النسويات على وع تام بتاريخ القمب واالنتقام منهن وممحاولة
ا كات عوتهن حتى بالقتل والدمار والعنف.
بتي :بماذا قيدوني؟ قيدوني ليقصدوا
دمي؟ لماذا جقصد دمي  ،ألني كنت أصرخ ؟
ألني ررجرك ،ولماذا أنا ررجرك ؟ ألني
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كنت سعيدك ،ولماذا كنت سعيدك؟ ألني
هربت بنفسي بعيدا عنهم ،ولماذا كنت أصرخ؟
ألني كنت سعيدك؟ ألنني ررجرك  ،ولماذا
أنا ررجرك ألني مقيدك ،ولماذا قيدوني؟
ألني كنت سعيدك  ،وماذا كنت سعيدك؟
ألني كنت أصرخ.
الطبيب :الهسترجا هي ضعف المرأك ،إن الدم الزائد جشدي
إلى اضطراب الهرمونات والغازات السامة التي تكون داخليا ً
كل رهر لتصل إلى المخ[.]820 ،64
إ َّ هيا النوع من االنتقام هو انتقام المجتمب من الفرد وانتقام المجتمب من الفرد هو انتقام مجتمع
داخل عكا انتقام المجتمب من المحتل و المستعمر وليلد فهو انتقام ليا ايجابيا ً خالصا ً إال إسا كانت
ا الجدل إسا كا ب دلة حقيقية كما حدث
االدانة مرهونة با دلة .فاطنتقام االجتماع من الفرد خار
مب الساحرات ومن خ ل الجدل يمكن الوعول إلى ماهيات االنتقام و بابه ومشتركاته وا اليبه وهنا
تحاول الكاتبة تشرشل تقر الموضوع لكل مواضيعه وتضعه مام القارئ بكل متعلقاته التاريخية
الراهنة ثم تقدم الشخصيات وما حولها بقريقة تجعل للقارئ حرية ابداء الر ط وإعدار الحكم النهائ على
ما يحدث ف جواء النص و حداثه فقد يشارك القارئ ف تحديد االنتقام وجدليته وفق المقرو مامه
بداخل النص من دلة إدانة لإلنتقام من عدمه وف الميدا العام ينادط المنادط معلنا ً قراراً ر ميا ً حتميا ً
وفيه ا ع قمب وقتل وحرق كل من يثبت ادانته بالسحر و باطشاعة ف كونه و كونها قد مار ت السحر
مب الناس ،فف المشهد الرابب عشر وو ط الميدا العام.
المنادي :م كان لدجه أي ركوك أو أي ركوك
ضد إمرأك ج

إنها ساحرك فليذهب إلى دار

البلدجة ليعرض ركواه
فقد وصل إلى المدجنة أرهر م جكتشف الساحرات
وقد رنقت على جدجه أكنر م مالمي ساحرك
هو وحده م جكتشف الساحرات هو وحده
م جستطيع أن جكتشف إذا كانت المرأك
ساحرك أم ال ..م كانت لدجه ركوك
أو أي ركوى[.]303-308 ،64
وتحاول الكاتبة تشرشل) ال تقف بالضد من كل ا فعال الت من الممكن توهر المجتمب
بصور يئة و فعل على عدم تقورا والسحر والرجل والشعوس من هم تلد ا اليب الت من شأنها
االااحة بتقدم المجتمعات ولكن هنالد الحوارات الت تكتبها تشرشل) اكتفاء لرو انتقامية غير ظاهر
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وه تدين انتقام المجتمب للنساء بحجج غير عريحة وال ه انسانية فالمنادط يصي و ط الميدا  .من
كا لديه ط شكوك) ومفرد الشكوك تعن عدم اليقين وعدم الحقيقة بل هو شد والشد يحتا إلى بحث
جدل ييكرنا بالكوجيتو الديكارت اليط مر بنا ف متن البحث الشد االيجاب هو اليط يؤدط إلى الوعول
إلى اليقين من خ ل ت ق نقيضين ه الشد واليقين ثم يكمل المنادط ضد إمر يون إنها احر ) وتلد
غاية القسو والمغاال ف إيياء المر على مر التأريخ ومحاولة النيل منها ،فالسحر ليا فقط المر
تمار ه بل الرجال يضا ً وف ط مكا وزما وعصر وا مر معكوس يضا ً على شكلية االنتقام المحدث
ف متن النص والبحث بشكل عام ،وهنا نجد المستهد هو المر من جل االنتقام منها ثم كلمة المر
كل مر تكو تحت اائلة القانو بمجرد الشد
مرهونة بكلمة يون إنها احر ) وكل من يون تعن
و الون بها من قبل ط فرد ف المجتمب مهما كا مركزا وبيئته مجرد الون تحال إلى القتل والموت وبيا
يكو ل نتقام حالة خر هامة إس هناك من يكتشف هيا ا مر ف دار البلد وبهيا القريقة تصادر حيا
المر وحريتها وحقوقها ويتم االنتقام من قبل الفحولة المتفشية ف المجتمعات قديما ً وحديثاً ،فا وامر
تصدر عن الرجل اليكر لقمب وقتل وتعنيف المر وبالتال االنتقام منها شر انتقام بنا ًء على الشكوك
والونو والمكائد كما إ االنتقام المتكو جدليا ً ف المجتمعات غير المتحضر من ثنائية المر والرجل
ط الت يحاول فيها اليكر االنتقام من المر ومحاولة جعلها تابعة وثانوية ويقام عليها القانو هو انتقام
نف غير انسان ناتج عن عقلية رجعية جامد غير متحرر وتستمر قسو المجتمب ازاء معانا المتهمات
بالسحر إلين  ،بت  ،وزا  ،ليا  ،ومارجرط) ،وو ط كل هيا تتعدد اليب االنتقام .وتحاول
تشرشل) الكاتبة تقلق عرخة مدوية داخل النص وإ كانت خفية وه إسا كا المجتمب ضد السحر
فلماسا يتكاثر فيه السحر ؟ وإسا كا بالفعل ضد السحر فلماسا تيهب النساء و الرجال إلى منازل السحر
وهم يبحثو عن الوهم او مايوهموهم بدل ا يبحثوا عن الحقيقة ؟؟ ويبدو ا السحر سريعة لقتل المر
وتدميرها والتقليل من شأنها دائما ً بحجج واهية ومنحها منزلة اقل من منزلة الرجل
إلي  :استطيع ان اللب منهم ان جلقو بي
في الماا جعتقدون ان الماا ببركة المسيح جلفظ
السحرك  ،فإذا لفت المراك تأكدوا انها ساحرك
واذا غرقت تركوها لحال سبيلها []307 ،64
إلي  :قانون الطفو
اذا لفوت فانت ساحرك
اذا صرخت فانت ساحرك
واذا غرقت ستموتي على اي حال
اذا عالجت فانت ساحرك
اذا لعنت فانت ساحرك
اجا ً ما تفعلي محسوب عليك
االصابع تشير اليك  ،الطرقات على بابك
اي عالمة او اختالف تعني وتعني
ت ..ساحرك
قوجة ان ِ
مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد التاسع والعشرون /نيسان 0202

122

م.د .وليد مانع دغر

م.م  .نور الهدى رزاق علي

جدلية االنتقام في النص المسرحي النسوي

ت اجضا ً ساحرك []360 ،64
تهاوج ِ
تر

ط انتقام يريد المجتمب انياك وبعض مجتمعات اليوم تريدا للمر ؟

انه ؤال تقرحه تشرشل واالجابة متروكة للقارئ حتماً.
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نموذج (2
مسرحية :عشق فيدرا
تأليف :سارك كي



تسعى ار ككاتبة ف نص مسرحية عشق فيدرا إلى مزاوجة الماض بالمعاعر حيث الموضوع
قديم جداً ينقلق من يروبيدس هيبولت حامل التا ) عند اطغريق واال لوب والتناول والبيئة ه معاعر
بكل اثاها ومكوناتها وما بين مشاكل اط ى البعيد وتشعبات وتشويات العصر الراهن تنقلق ار كين
جدليا ً ف كتابة هيا النص اليط ال لوكيات فيه عحيحة و انتقام اطنسا من اطنسا وإنتقام اطنسا
من نفسه.
تحاول ار كين) ف هيا النص تقدم ما ف داخلها ورؤيتها اتجاا ا شياء والعالم والواقب
اليوم من خ ل هيا ا قور الت كانت عند يوربيدس ه عبار عن حرب تدور خار الب ا الملك
ار كين) عبحت الحرب داخل الب ا الملك حيث الحب المستحيل حب زوجة ا ب،
لكن عند
طنه وعشقه وهو حب محرم ف الشرائب والقوانين فض عن تكو نص المسرحية من مجموعة عناعر
همها هما فيدرا وهيبوليتا) هيا الحب اليط يقض على البيت ويجعله حقاماً ،ليلد نجد إ
إال
جانب اطنتقام ف هيا النص ينبعا من الشخصيتين الرئيسيتين وهما هيبوليتا اليط يحتقر اآلخر ويتعامل
مب المر على اس إنها جنا وحب .وال يأبه بع قته معها ليلد يفضل ممار ة الجنا منفرداً نه ال
يشعر بالحميمية مب المر وهو فتى مدلل يقض وقته ف ممار ة ا لعاب اطلكترونية ومشاهد التلفزيو
والعبث والفوضى ف كل رجاء غرفته وتحاول فيدرا معالجته من خ ل ابيب الملد.
الطبيب :عليه أن جرتب غرفته
وجمارس بعض الرجاضة :عليه أن جساعد نفسه.
الطبيب :ال توجد أي مشكلة سرجرجة إذا ما بقي
في السرجر حتى الرابعة سوف جشعر بالالجدوى
جحتاج إلى هواجة
فيدرا :لدجه هواجات

سارة كين كاتبة ومخرجة مسرحية ولدت في برينتوود ،إسكس ،المملكة المتحدة في  3فبراير  8378ثم انتحرت عام
 .8333وكانت أعمالها المسرحية تتناول مواضيع الحب التعويضي والرغبة الجنسية واأللم والتعذيب الجسدي والنفسي
على حد سواء والموت  ،واالنتقام على أتم وجه ،وقد الفت خمسة مسرحيات فقط وسناريو فيلم واحد بعنوان (جلود) أما
مسرحياتها فكانت عشق فيد ار ومعفر وتوقعي وذهان  ، :::1 :فعلى الرغم من قصر حياتها المسرحية إال أن أعمالها
المسرحية قد اسهمت في اعادة تشكيل المسرح االنكليزي ،فتعتمد كين على دور العرض المسرحي في توصيل الرسالة إلى
المشاهد.]839-33 ،33[ .
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معك؟.
الطبيب :هل جمارس الجنس ِ
فيدرا :آسفة ؟!
معك؟.
الطبيب :هل جمارس الجنس ِ
فيدرا :أنا زوجة أبيه نح م البالل[.]639-631 ،31
وبهيا الصور يبدو جدلية النص المكونة جزاءا المتصارعة تبد ف الوهور شيئا ً فشيئا ً فا ب
غائب وف البيت هنالد غياب تام للقانو الفاعل بين المحرمات والمحل ت فتكو وفق مفهوم الجدل
ضمن االزاحة وا بعاد فحضور المحرمات ه اااحة جدلية بالقانو المانب لحدوث المحرم وهو بدورا
تهتم ط قانو اجتماع
يؤدط إلى التمادط ف الفعل الشائد ليلد تسير فيدرا ف غييها وتماديها دو
و دين و عرف وتستمر ف عشقها طبن زوجها المريض هيبوليتا) العاال عن كل ش ء و فعال
تروفا).
الرسيلة واطثم ،هيا اطثم اليط لم يمنه من ممار ة الجنا والفعل الحرام مب إبنه فيدرا وه
فيدرا :أنت ال تحبي هيبوليتس.
ستروفا :كال  ،حقا ً  ،كال
فيدرا :الجميل جحبونه.
ستروفا :أنا أعيش معه.
فيدرا :كنتما تقضيان الوقت معاً.
ستروفا :لقد ارهقني.
فيدرا :تشعرج بالملل منه.
ستروفا :إنه جضجرني .
فيدرا :جضجرك؟.
فيدرا :م امة أمر بيننا – تباً .أمر مرعب
هل تشعرج به؟ إنه جحترق قدار
أن جكون قدر أن جكون
كنا:
قدر أن جكون
ستروفا :كال
فيدرا :نشأنا سوجة
ستروفا :إنه أصغر منك بعشرج عاما ً
فيدرا :رغبت أن أتسلق بداخله وأتملكه.
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ستروفا :هذا ليس صحيحا ً
فيدرا :إنه ليس ولدي[]643-648 ،64
وهكيا فإ اطثم يقود إلى إثم آخر وتنتشر اآلثم لتملئ البيت الملك كله ،وتكو فيدرا ه النقيض
اآلخر اليط يقف على القر المتعاكا مب هيبوليتا ،فإ جدلية اطنتقام هنا نتجت من مركب متناقض
من ارف الصراع هما فيدرا وهيبوليتا ،وبيلد ونتيجه ردود فعل متناقضة ال تتولد حيا فيها حب
ومعاشر إنسانية تنسجم مب القانو اطله واطنسان فينشأ ما هو يمثل رغبة ف اطنتقام حتى من اليات
نفسها وإ فيدرا ه عاشقة هيبوليتا وجمو حبها الكبير طهبوليتا ونفورها منها كا السبب ف تحقم
الحيا ف هيا البيت و قواه ف فضاء العنف والتناحب ليلد نجد إ هنالد نفور خاص بكل شخص من
ساته هو .بمعنى نه ليا هنالد تصالحا ً مب اليات ليلد لن يكو هنالد ط تصال مب اآلخر ،ففتصاعد
الرغبة عند فيدرا ف اطنتقام من هيبوليتا وتكيل له اطتهامات حبا ف اطنتقام منه ،والبقش به ،طنه لم
يحقق رغبتها وتنشأ جدلية اطن تقام هنا من عدم تحقيق رغبات الشخصية ممهما كانت هيا الرغبات فينشأ
لديها الكراهية والحقد والرغبة ف العنف والتدمير.
ستروفا :اختبئ بحق الشيطان اختبئ.
هيبوليتس :لم؟ .ماذا فعلت.
ستروفا :تنهمك والدتي انك اغتصبتها
هيبوليتس :تقول ذلك ؟ جا لها م امارك
ستروفا :هذه ليست مزحة  ،هل اغتصبتها؟
هيبوليتس :ال اعلم ماذا جعني ذلك
ستروفا :هل مارست الجنس معها؟
هيبوليتس :أدركت ماذا تقصدج
هل هذا مهم[.]611 ،64
وهكيا نجد ا تحالة التحقق هيا الحب بين فيدرا وهيبوليتا) د إلى تنام الحقد بداخلها حتى
ادعائها نه اغتصبها لينال عقاب ا ب وهو الموت ،وكيلد القانو  ،ولكن عندما لم يحصل سلد وعندما لم
يكن هنالد ط مجال للتصال مب اليات اآلثمة الت تصارعت مب العقل فتكو عراع العقل والقلب
والمشاعر عند فيدرا) فانتصرت إراد العقل لتؤدط بها إلى اطنتقام من النفا باطنتحار فقد يكو اطنفعال
من النفا هو تقهيرها وخ عها من اآلثم وا خقاء واطنفعال ،ومما ال شد فيه نص المؤلفة ار
كين) وعوتها كا برغب اختفاءا إال نه واضحا ً من خ ل الثور على القوانين الت احتواها النص
وكيلد عندما ت قر فكار النص واحادثه نجدها تدعو إلى الفوضى وعدم اطيما بكل ش ء وليا سلد
حتى اليات اطلهية من خ ل هيبوليتا اليط تفرغه ار كين) ف هيا النص من محتواا اطنسان اليط
ارادا له يوربيدس) وكيلد الوقو بوجه كل السلقات ا مر اليط د بهيبوليتا يسجن وال يكترث
يأبه و يحرك ارفا ً وتحديداً ف المشهد الثامن من
ويحاكم وال يكترث ،وتققب اش ئه وهو ينور دو
النص وتأت النساء اللوات اغتصبهن هيبوليتا ،وكيلد ا والد إلى خي الثأر منه واطنتقام فيكو اطنتقام
انتقاما ً شنيعا ً ومؤلماً.
ميستوس :إعرض الدعوك في قفص اإلتهام.
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ثيستوس هو والد هيبوليتا بعد إ جاء من رحلته وضب هيبوليتا ف قفص اطتهام مسجونا ً لينتقم
منه كما جعل اآلخرين ينتقمو منه وكل من له حق ف رقبة هيبوليتا وهنا يكمن ثيستوس والد هيبوليتا
وزو فيدرا ا به من الجموع الغاضبة.
ميستوس :إعرض الدعوك هو في قفص اإلتهام.
نضحي بسمعة أمير صغير ألرده م العائلة
الرجل الناني :بالضبط بالضبط
ميستوس :لنقل لهم لقد أبرؤا انفسهم م القصر
الفاسد ،لك الملكية ال ت ل رائبة فيها
الرجل األول :ماذا سنفعل؟
الرجل الناني :العدالة للجميع.
المرأك األولى :ججب أن جموت.
المرأك النانية :ال جستحق الحياك لدي ألفال[.]625 ،64
يعلم نها ه إنها إبنة
وف النهاية يققب هيبوليتا ش ًء ويقوم ثيستوس بإغتصاب تروفا دو
فيدرا فيقب ف اطثم هو اآلخر وينتقم من نفسه ومنها بقتلها وقتل نفسه ويسققو إلى جانب هيبوليتا اليط
يمتلد الرمق ا خير قبل الموت فيفت هيبوليتا عينه ويتنور إلى السماء.
هيبوليتس :نسور؟ (جحاول أن جبتسم
لو كان ممة لح ات أكنر منل هذه،
هيبوليتس جموت ،جهبط نسر وجبدأ
بأكل جسده[.]627 ،64
وبيلد يتجسد ف نص فيدرا العديد من شكال االنتقام فوجد فيها ما هو انتقام مادط جسدط حيث
وقب فيه الجميب ابتدا ًء من فيدرا إلى هيبوليتا ثم ثيستوس ا ب و تروفا اطبنه .كما كا هناك اطنتقام
المعنوط اليط يكا يقوم به هيبوليتا عند عدم احسا ه بمشاعر فيدرا وابنتها بإعتبارهما اشياء كباق
ا شياء ا خر  ،ا مر اليط ولد ف داخل فيدرا شعور ف الحقد والضغينة د إلى محاولة الخ ص من
هيبوليتا ثم كا هنالد انتقاما ً نفسيا ً من اليات عندما وعلت فيدرا إلى عدم مصالحتها مب ساتها فكا
هنالد مجموعة من التعارضات والتناقضات بين ا نومة الثقافية للشخصيات وا نومة الثقافية االجتماعية
فكا ما يقف بوجه هيا الع قات المحرمة هو القانو السماوط االله وهيا ما جعل الكاتبة تبرر
لوكيات هيبوليتا على اعتبارا ملحداً وغير مؤمن باهلل بحانه وتعالى ليجد مبرراً على انتهاك القوانين
السماوية ثم انه ليا الوحيد اليط يخالف اطنساق السماوية واالجتماعية بل يشترك ف سلد كل من فيدرا
وثيستوس و تروفا فهم يقعو ف نفا ا فكار وا هدا والمقاعد .إ ف هيا النص بن على اس
اطزاحة و االنتقام ،فالكل لم تحقق ما كانوا يرغبو به ليلد كا االنتقام بدي ً لكل مقامحهم ورغباتهم
الشخصية.
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نموذج (3
سنة الفيتنامية على الطرجقة األمرجكية
المسرحية :عيد رأس ال ا


تأليف :ليدجا سترك

تعتمل ف داخل المؤلفة ليديا ترك) موافقة إنسانية خار المدينة والبلد اليط تعيش فيه ،وه
تدين تصرفات و لوكيات بلدها مريكا اقتصاديا وعسكريا من خ ل عوائل الجنود وكيلد الجنود انفسهم
المشاركين بالحروب خار ب دهم ف فيتنام والعراق والخليج و فغانستا وغيرهم ،ليلد نجد نها بهيا
اطدانة إنما ه تنتقم نيابة عن الشعوب الت دمرت بناها االقتصادية والعسكرية والنفسية بسبب الجيش
ا مريك وقيادته الدموية لهيا فه تقدم رو اطنتقام مام خقواتها وه تكتبها ف النص الصارخ
والمؤلم من قبل عوائل الجنود.
المسرحية تدور حول عائلة فيها شخاص وهو ا ب اليط شارك ف الحروب القديمة ف فيتنام
وشاب يشاركو ف حرب العراق وا حداث تدور ف اليكر السنوية للحرب على العراق ط ف 8004
وهنا يقوم الجميب بالحديث عن الحرب والضحايا والصور المرعبة الت تواجه الجمود وهم يقتلو
مخدوعين بدافب وان إال هيا الشاب الجندط دان ) اليط جاء بإجاز عسكرية  )3ابيب ،يرفض
العود إلى فيتنام ويتوهم نه حاكم عسكريا ً ليلد تفترض ليديا ترك) محاكمة عسكرية لدان ) ،وه
محاكمة افتراضية يتوهمها دان ) يرفض من خ لها الحرب رفضا تاماً ،وهو يردد بعض الحوارات الت
ينور إليها نها دامية قا ية كتعليق رجل من قدميه و
تحتوط على عور بشعة جداً ال يحتمل اطنسا
اقت ع عضاء بشرية من جسد ا عداء و حتى قتل ا افال والنساء بدم بارد نه نوع جديد من نواع
اطنتقام وهو ما يمكن نسميه اطنتقام المحتوم و اطنتقام القسرط ،ط الجندط دان يرفض قتل حد من
ا عداء ويرغب بالس م معهم إال القواعد والقوانين العسكرية تحتم عليه يقتل وينتقم من ا عداء
واء كانوا شرار م ايبين و واء كانوا يرغبو بالقتال و الس م ،وهو انتقام مفروض يجعل من
اطنسا المسالم منتقماً ،فاطن تقام القسرط تكو نتائجه قا ية جدا نفسيا وروحيا على سات المنتقم .طنه ال
حداثه تدور ف بيت عائلة المتقاعد
يريد هيا الفعل ويرفضه وف ا تعراض النص مني بدايته نجد
كرو باتشر) حيث جيم ولت ) وهم يتحداثا ف بداية المسرحية حول عور الفتا كارمن) الت
تعرضت لإلنفجار وتناثرت اش ئها.
ولدت األمريكية ليديا سترك والمقيمة في المانيا نشأت وترعرعت في انكلت ار وديكالب ،قضت طفولها في اليابان ودرست
المسرح الكابوكي الشعبي الياباني المصحوب بالغناء والرقص ،كما عاشت في إيران ايضاً عندما أكملت دراستها الثانوية
كما درست التمثيل في لندن ،مارست مهنة المسرح في نيويورك وحصلت على الشهادة الجامعية من كلية هنتر وبعدها
الماجستير في الصحافة من جامعة نيويورك ،ثم الدكتوراه في المسرح من نفس الجامعة وكان موضوع اطروحتها (تمثيل
الهستريا :تحليل الممثلة ودورها) وهي محاوالت إلدراك السبب من وراء تجربتها القصيرة في أداء األدوار النسوية ،التي
حملت تأثيرات ألقت على حياتها ظالالً مرضية وتشير ليديا سترك ان مسرح برلين بالنسبة لها( ،مسرح مخرجين) و
(مسرح مسرحيات) ،وهي تضيف أيضا ثمة قليل من االنسانية فيه تتطاير الكثير من سوائل الجسد منه بسبب الصراخ.
ومن مسرحياتها :ست مسرحيات قصيرة ألفتها منها مونت كارلو ثم منزل الزانبق ومنزل الفتنة وعيد رأس السنة الفيتنامية
على الطريقة األمريكية ومسرحية حادثة ومسرحية السيدة لي وهي تعمل أخي اًر عمل مسرحي بعنوان السالم تتداول فيه وتعد
مسرحية السالم شأنها شأن عيد رأس السنة وتحاول االجابة فيه عن ما هو السالم بالضبط.]99-89 ،83[.
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في وضع سيا جداً

جقولون إنها واجهة االنفجار.
جم( :جهز رأسه اوو
إلي  :هذا ما جقولون.
جيم :هل رأها أحد.
إل  :تطاجرات الفتاك كارم عليا ً فقدت إحدى رجليها.
جم :بالخط العارر.
إ هيا النص يحتوط على الكثير من الجدليات المؤدية إلى اطنتقام القسرط والً ومن ثم اطنتقام
المعاكا – بمعنى نه يمكن يكو هنالد انتقام مساير إلى السلقة والقانو والمجتمب وكيلد وانتقام
معاكا بمعنى دان اليط دافب عن مريكا وقتل االبرياء على خقى بيه كروم باتشر) ،هو اآل
يرفض اطلتحاق وتأدية الواجب كرد فعل انتقام اتجاا الماكنة العسكرية ا مريكية المدمر والت ال تفرق
بين عدو وعديق و إنسا وحيوا و بين افل وشيخ وجندط ليلد ط دان يسرد تاريخ حياته مام
القاض المفترض للخ ص من الضغط النفس اليط يعانيه وهو بين نارين ط بينما يمكن ا يعتبرا واجبا ً
ويؤدية فييهب إلى القتال فيلتحق بالجيش و يرفض القتال والعسكرية ليحافض على إنسانيته وحركته
النفسية .ليلد يقف افتراضيا اآل مام القاض مدافعا عن نفسه.
داني :مدرسة الشرلة العسكرجة في (فورت ليونرد ورد  ،سيدي في أذار  2113تم تنسيبي إلى
السرجة العسكرجة  392المن وجة تحت أمرك الفوج الشرلة العسكرجة  321م لواا الشرلة العسكرجة
 111سيدي المهمة  :تحرجر العراق بصفتها وحدك م القيادك المشتركة لقوك تحالف على األرض،
سيدي وكانت مهمة وحدتنا قيادك مسرح العمليات الخاصة ألسرى الحرب والسيطرك عليه[.]19 ،64
إ الممار ات الت قام بها ا مريكا عند احت ل العراق قد نومها االع م ف معاملة ا ر
والمسجونين وقد ر ها العالم كله ليلد فأ هيا الصور الت تقرحها ليديا ترك) هنا تنسجم مب عور
جن بو غريب) وهيا المهمة الت يقوم بها الجنود ا مريكا قد
ا ر والمسجونين العراقيين ف
يكو دان ) رافضا لها و ربما مار ها هو اآلخر ليلد يمكن يسمى هيا النوع من اطنتقام وفق جدل
التناقضات والتصادمات عالية المستو بين ا ير وآ را وبين محتل ومستعمر هو انتقام من خ ل انتقام
و االنتقام بالوا قة ط اطنتقام قد ينفيا شخص و يط يحقق رغبة لقة و مستفيد على وهو انتقام
السلقة ا مريكية لحكوماتها وضبااها الكبار بوا قة الجندط دان ) اليط يقب عليه جدل االنتقام والقيام
بالفعل.
لقد كا ا ب متفاخراً بما قام به ف فيتنام إال نه لم يستقب الخ ص من شب الفيتنامية داو) اليط
يقاردا على الدوام وهو يحاول الهرب دو جدو ومن جل يتخلص من همومه النفسية يحاول
يجعل من فعل القتل فع مشروعا ً االما كا المقتول خصماً .وهو يناقض نفسه كما ا ب جم) يهرب
من نفسه على العكا من ا بن دان اليط يواجه نفسه ويعلن موقفه الصارم.
جم :الحال في الطبيعة.
ال ريا جموت أو الموت أن تكون ميتا ً – ال جمك الركون إليه ال ريا جموت – تستطيع قتلها –
جعلها تتضور جوعا ،تعذبها ،تغرقها لكنها تعود مانية إلى الحياك[.]26 ،64
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ويكمل جم) حديث اطنتقام .ويمكن يكو اطنتقام ناتج جدليا من مرض نفس يأت من حب
السلقة وارغام اآلخرين على الرضوخ وبيلد يمكن تسميته اطنتقام بدافب المرض ،كما يتض سلد ف
حوار جم نفسه.
جم :قتلت رجالً ونساا وألفاالً بدم بارد م على مسافة ليست أبعد م أن ؟؟؟؟  -أحرقت حقوال
ودمرت غابات وحصلت على جميع أنواع النياري للبرهنة على ذلك الحياك ليست قيمة أوم بها
رخصيا ً  ،الحياك في الحقيقة ليست بذات قيمة إنها سلطة فقط كل ريا جعيش لكي جعيش هذا كل ما في
األمر[.]64
ويبدو واضحا ً التنشئة الت تقوم بها البلدا التو عية ،بناءها ه على شاكلة جم) فجم رجل
يعشق القتل والدمار ويلوم نف سه إ وعلت به الحال إلى يكو بستان ) ،وهو يقتل الحيا و نه يريد
يستمر قات ً للحيا واطنسانية .ما عمل البستان فهو بناء وتنمية للكائن الحيا ا شجار والورد) ،وهيا
ال يت ئم و ينسجم مب ساته القاتلة .فقد نشئ على مفهوم قتل – انتقم – كافئ .وهو يحاول افراغ الحيا من
معناها لكونها لقة فقط ليا إال.
ف حالة جم الموهوم بأنه رجل حقيق ومواان عال  ،هنالد انتقام يمكن نقلق عليه انتقام
الموتى و انتقام الغائب وهو ظهور داو) الفيتنامية الت داما ً توهر بشب لـ جم) وتقاردا وه تحاول
اطنتقام منه .فاطنتقام فنيا ً ليا لألحياء فقط ،بل من الممكن يشمل الموتى ،ومواقف جم) ا ب عكا
مواقف دان ) اطنسانية الرافضة لكل هيا البشاعة والقساو  .ولمواقف مه إلين) الت تقوم بتدريا نساء
الجنود المشاركين ف القتال ليتحولن إلى زوجات مشاركات ف القتال ويدعمن المواقف العسكرية
للحكومة والدولة والجيش ،لكن دان له مواقفه الخاعة به وهو يصف الحرب واليهاب إليها بقريقة
موحشة طخته إيم ) .
داني :عندما أعود إلى هناك
إجمي :ماذا؟
داني :ريا ما سيا سوف جحدث.
إجمي :هذا ممك جداً
داني :كما لو أنها الجحيم  ،إنها تشبه ما أخبرونا
ع الجحيم في مدرسة جوم األحد.
في مدرسة جوم األحد أتتذكرج ؟
كما لو إنك تسقط في حفرك م نار
تبدو كما لو إنك تصحب الشيطان
وهو جقبع في داخلك لم اتمتع قط
بيوم واحد جميل ولموح هنالك
أقسم باهلل جا إجمي أنه عندما أعود
إلى هناك سأقف أمام البندقية
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وأساعدهم على سحب الزناد
إجمي :ما الخطب جا داني؟.
أال جستطيع االجابة.
إجمي :ما الذي حدث هناك[]79 ،64
إ تأثيرات المكا وع قة الحركة ف الفكر الت تبلورت عند دان من خ ل المعايشة مب الحرب
ودمارها حوله جدليا ً من رجل موافق وانتقام إلى رجل رافض ومسالم لكل شكال الحرب على العكا
من بيه جم اليط تحول بفعل حبه للدمار والقتل والعنف من رجل مسالم إلى رجل قاتل ومنقم حتى من
ا شجار والزهور وا افال وكل شكال الحيا لقد رادت ليديا ترك) توعل بفعل كل ما جاء ف
النص إ الحرب اليمكن تبن اطنسا بشكل ليم ومنقق بل ه عبار عن معامل مستمر ف
عناعة القتلة والمنقمين وليلد لم يفل بناء عائلة جم وحتى هو نفسه لم يفلحوا يعودوا اناس ابيعيين
للحيا اطنسانية .فقد حدث االنفصال ما بن الحيا وما بينهم فاطنتقام يؤدط إلى عزلة المنتقم بحيث يصعب
عليه العود إلى ابق عهد بعد قيامه بفعل اطنتقام.
اوالً  :النتائج
منها ازاحة القر

االخر ،بأط اريقة مسرحية

 -1جدلية االنتقام تنشأ من تناقض ارفين والهد
فيدرا ،الساحرات)
 -9النص فضاء بو للكاتبة النسوية توهر فيه ماتخبئه ف الواقب اليوم وتنشط فيه جدلية االنتقام من
القوانين االجتماعية السلبية تجاا المر الساحرات)
 -2يكو المجتمب مشتركا ً ف االنتقاممن الفرد اسا ما اعتمد على الون والحواس ف ادانة االخر
وتجريمه.
 -7للقارئ دور ف تحديد جدل االنتقام وفق مايمنحه له النص من ادانة ل نتقام او عدم االدانة
الساحرات ،فيدرا ،عيد ر س السنة الفيتنامية).
المجتمب اسا كا متحضراً او متدن فله دور كبير ف ظهور وتنام جدل االنتقام او
-60
ً
القضاء عليه نسبيا .الساحرات).
ل نتقام انواع منها االنتقام من النفا وتعييبها .او االنتحار وهو ما قد يكو تقهير للنفا
-66
وتخليص لها من االثام والينوب فيدرا).
ً
يؤدط االنتقام بالشخص المنتقم الى عزله اجتماعيا بحيث يبدو التصال مب المجتمب
-68
ً
عسيرا بعد معاقبة المنتقم عيد ر س السنة ،فيدرا ،الساحرات)
قد يكو المنتقم مرغما ً على فعل االنتقام مما يؤدط الى نتائج نفسية لبية واجتماعية عيد
-63
ر س السنة  ،فيدرا  ،الساحرات)
قد ينفي االنتقام من خ ل و يط وهيا الو يط هو مقبق القانو وخادمه عيد ر س السنة
-64
 ،فيدرا  ،الساحرات).
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مانياً :االستنتاجات
 -3االنتقام ليا جديداً على النص المسرح بل هو مرافقا ً له مني اول نص ف التاريخ .
 -4جدلية االنتقام منحت النص النسوط قدر على البو والتعبير عن الرو النسوية .
 -5تنوع االنتقام وا اليبه وموضوعاته بحيث اعب مرتكز للدرا ات الفلسفية والنفسية واالجتماعية.
 -1الكاتبات النسويات على دراية و وع بتاريخ القمب البشرط للمر اد انعكاس جدلية االنتقام
داخل نصوعهن.
 -9االنتقام غير الحضارط سو نتائج خقير .
 -2جدلية االنتقام تشير الى غياب الوع وانتشار ثقافة االتهامات و وء الون با خرين.
 -7هناك انتقام حضارط يأت بفعل القانو وفق ادلة حقيقية غير مفتعلة وهنا يكو االنتقام ايجابياً.
 -60لجدلية االنتقام دور مهم ف تصعيد االحداث ومن النص جماليات بنائية لما يجرط داخل النص.
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مالناً :التوصيات
توع الباحثة بما يل -:
 -6العمل على اقامة مهرجا مسرح نوط للقلبة واال اتي للنصوص النسوية حصراً.
 -8حث القلبة على كتابة بحوث علمية تتناول درا ة النصوص النسوية وموضوعاتها.
 -3تحفيز االبات الفنو المسرحية ممن لديهن الرغبة لكتابة نصوص مسرحية واقامة مسابقة نوية
لهن .
رابعاً :المقترحات
 -6درا ة جدلية االنتقام ف العرض المسرح النسوط.
 -8جدلية االنتقام ف نصوص شكسبير المسرحية.
المصادر

 القرآن الكرجم
المراجع
 .6نوود ،ميخائيل  ،معجم مصطلحات هيجل ،تر :إمام عبد الفتا إمام ،ا ،6مصر :المجلا ا على
للثقافة.8000 ،
 .8جيلبرت ،هيلين وجوا تومكينز ،الدراما ما بعد الكولونيالية :الن رجة والممارسة ،تر :ام
فكرط ،ا ،6القاهر  :المجلا ا على لألثار.6722 ،
 .3غربال ،محمد شفيق  ،الموسوعة العربية الميسرك ،لبنا  :دار نهضة لبنا للقبب والنشر.6729 ،
 .4الالند ،اندريه  ،موسوعة الالند الفلسفية ،تر :خليل حمد خليل ،بيروت :منشورات عويدات،
.6771
الكتب
 ،..... .5نساا في األدب ،تر :عل عبد ا مير عال  ،ا ،6بيروت :المؤ سة العربية للدرا ات
والنشر.8066 ،
 .1إيوجينيو باربا ،تجربتي المسرحية في بولندا :رض الرماد والماس ،تر :هناء عبد الفتا  ،ا،6
القاهر  :مهرجا القاهر الدول للمسر التجريب .)8006 ،
 .9إبراهيم ،زكريا  ،هيجل أو المنالية المطلقة ،سلسلة عبقرجات فلسفية ،ا ،6مصر :دار مصر
للقباعة ،د  .ت.
 .2بو ريا  ،محمد عل  ،تارجخ الفكر الفلسفي أو الفلسفة الحدجنة ،4 ،القاهر  :دار المعرفة
الجامعية.6771 ،
 .7ا خرس ،محمد غازط  ،السيرك والعنف النقافي ،ا ،6بيروت :دار الرافدين.8069 ،
 .60إدورد عيد ،م تفكيك المركزجة الغربية إلى فضاا الهجنة واإلختالف ،تر :محمد الجرا ،
ا ،6مي نو :منشورات المتو ط.8061 ،
 .66إمام ،عبد الفتا إمام ،هيجل :تطور الجدل بعد هيجل جدل اإلنسان ،مج ،3ا ،3بيروت :دار
التنوير.8009 ،
 .68وكين ،وزا موللر ،النساا في الفكر السياسي الغربي ،تر :إمام عبد الفتا إمام ،ا ،6بيروت:
دار التنوير.8007 ،
 .63الزاه  ،فريد  ،النص والجسد والتأوجل ،ا ،6المغرب :فريقيا الشرق.8003 ،
 .64الزنباد ،ا زهر  ،نسيج النص ،ا ،6بيروت :المركز الثقاف العرب .6773 ،
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باربا ،إيوجينيو  ،تجربتي المسرحية في بولندا :أرض الرماد والماس ،تر :هناء عبد الفتا ،
ا ،6القاهر  :مهرجا القاهر الدول للمسر التجريب .8006 ،
بدوط ،عبد الرحمن  ،إفاللون ،ا ،6بيروت :دار العلم.6797 ،
ب ل ،عياد ،االخفاق االجتماعي بي الجنس والدج والحرجة ،ا ،6القاهر  :روافد للنشر
والتوزيب.8066 ،
بوجراند ،روبرت دط  ،النص والخطاب واالجراا ،تر :تمام حسا  ،ا ،6القاهر  :عالم الكتب،
.6772
تايلور ،الفرد ادوارد  ،أرسطو ،تر :عزت قرن  ،بيروت :دار القليعة للقباعة والنشر.6778 ،
تلوين ،مصقفى  ،مدخل عام في اإلننربولوجيا ،ا ،6بيروت :منشورات الفاراب .8066 ،
حمادط ،وافاء  ،سقول المحرمات :مالمح نسوجة عربية في النقد المسرحي ،ا ،6بيروت :دار
الساق .8002 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الخطاب المسرحي في العالم العربي ( ، 2111 - 1991ا،6
بيروت :المركز الثقاف العرب .8009 ،
جوديث بتلر ،الذات تصف نفسها ،تر :ف رحيم ،ا ،6العراق :دار الكوفة.8064 ،
الخشت ،محمود عثما  ،أقنعة دجكارت ،العق نية تتساقط ،ا ،6القاهر  :دار قباء للنشر
والتوزيب.6772 ،
ناء عليحة ،نصوص المسر النسائ  ،ا ،6القاهر  :مكتبة ا ر .)8003 ،
ار كين ،ا عمال الكاملة  ،تر :عال مهدط الشكرط ،ا ،6العراق :المركز الثقاف للقباعة
والنشر.)8061 ،
راغب  ،نبيل  ،أزمة األدب النسوي ،ا ،6الجيز  :المكتبة ا كاديمية.8063 ،
راكيثو  ،أسس الفلسفة ،تر :موفق الدليم  ،ا ،6مو كو :دار التقدم.6727 ،
زكريا ،فؤاد  ،آفاق الفلسفة ،ا ،6بيروت :دار التنوير للقباعة والنشر.6722 ،
عليحة ،ناء  ،نصوص المسرح النسائي ،ا ،6القاهر  :مكتبة ا ر .8003 ،
الواهر ،رضا  ،غرفة فرجينا وولف :دراسة في كتابة النساا ،ا ،6بغداد :دار المد .8006 ،
عبد الجبار ،فال  ،في األحوال واألهوال :المنابع االجتماعية والنقافية للعنف ،ا ،6العراق :دار
ميزوبوتاميا.8064 ،
الغيام  ،عبد هللا  ،الجنوسة النسقية :أسئلة النقافة والن رجة ،ا ،6بيروت :المركز الثقاف
العرب .8069 ،
فرويد ،زيجموند  ،الحب والحرب والحضارك والموت ،تر :عبد المنعم الحفن  ،ا ،6القاهر  :دار
الرشد.6778 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الن رجة العامة لألمراض العصابية ،تر :جور ارابيش  ،ا،6
بيروت :دار القليعة  ،د  .ت.
فهم  ،حنا عد ،تارجخ الفلسفة م أقدم العصور إلى اآلن ،ا ،6الجيز  :دار ايبة للقباعة،
.8069
كر تيفيا ،جوليا  ،علم النص ،تر :فريد الزاه  ،ا ،6المغرب :دار اوبقال للنشر.6776 ،
كيا ،و لن  ،النسوجة والمسرح ،تر :حجا بو جبير ،ا ،6القاهر  :المركز القوم للترجمة،
.8001
كين ،ار  ،األعمال الكاملة ،تر :عال مهدط الشكرط ،ا ،6العراق :المركز الثقاف للقباعة
والنشر.8061 ،
ال رط ،مجتبى  ،دراسة في المشاكل النفسية واإلجتماعية ،ا ،6بيروت :دار الصفو .6778 ،
محمد ،عل عبد المعق  ،ع م الفلسفة الحديثة ،8 ،ا ،6القاهر  :دار المعرفة الجامعية،
.6779
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م.م  .نور الهدى رزاق علي

جدلية االنتقام في النص المسرحي النسوي

 .48يو ف ،عقيل مهدط  ،الجمالية بي الذوق والفكر ،ا ،6بغداد :مط ام .6722 ،
المجالت والدورجات
 .43عل  ،عواد  ،المسرح النسائي  ..المسرح النسوي ،لند  :جريد العرب اللندنية ،ع60445 :
الجمعة .8061 / 66 / 4
المواقع االلكترونية
ً
 .44بو ت ،هافتغو  ،االنتقام يحسن الحالة النفسية "موقتا" ..والعفو راحة بدية ،دب  :جريد الحيا ،
 68فبراير . /http://www.alhayat.com/article/808652 ،60:87 / 8069
 .45ويكيبديا المو وعة الحر . /https://ar.wikipedia.org/wiki ،
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