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Abstract 

“Moral features of wife between Sophocles and Foscolo 

In the light of the play “Ajax” 

 A Comparative study” 

The woman played an active role in the life of her husband, and she was 

supportive of him with her love and devotion to him. As the personality of 

Tecmessa in the play "Ajax" by both the Greek theater poet Sophocles - the 

fifth century BC - and the Italian play wright Foscolo - the beginning of the 

nineteenth century AD-. Where they clarify many moral values for women 

in two different eras, Such as first: The love affection that made her 

sympathize with others to help her husband, And grieved with emotion over 

her husband's crises and his destiny. Second: The wife's respect for her 

husband and the display of his originality and nobility, In order to improve 

his bad psychological state despite his cruelty with her, Third: The loyalty 

and sincerity of her husband, which made her share his suffering, And 

inherit him in his ordeal and after his death. Tecmessa, The hero of moral 

values in the two plays, Shrunk her role, But she was more influential in the 

drama, Even the scenes of her silence had a great impact. I will clarify the 

features of affect and influence between the two plays through the Tecmessa 

personality as an example of the moral features that the wife followed 

toward her husband, I based on evidence from the theatrical verses and I 

used for the analytical and comparative approaches. 
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حياة زوجها، فكانت الداعم له بحبها  يف دوًرا فع الً  المرأة  تأد   لقد 
κμησσαέΤ 1شخصية تيكميسا  :مثل ،وإخالصها

 عند  αςἲΑ مسرحية "أياس"  يف 
القرن الخامس قبل  –Σοφοκλῆςمن الشاعر المسرحى اليونانى سوفوكليس  كل   

بداية القرن التاسع  - Ugo Foscoloفوسكولو ياإليطال يالمسرحوالكاتب  -الميالد 
عصرين  يفالعديد من القيم األخالقية للمرأة تتضح  حيث  -(1811)  يالميالدعشر 

لمساعدة زوجها  ؛ اآلخرينجعلتها تستعطف  يالتعاطفة الحب - أولً  : مختلفين، مثل
الزوجة لزوجها وإظهار أصالته  احترام -اثانيً وتحزن بتأثر على أزمات زوجها وقدره. 

الوفاء  :اثالثً  من قبل.  بحالته النفسية السيئة رغم قسوته معهارتقاء لالونبله، 
وبعد مماته.  ،محنته يفجعلها تشاركه معاناته وُترثيه  ِمم ا  ؛واإلخالص لزوجها

 ولكنه كان أكثر  ،تقلص دورها ،فكانت تيكميسا بطلة القيم األخالقية بالمسرحيتين
وسوف أوضح  ، حتى مشاهد صمتها كان لها عظيم األثر. يالدرامالحدث  يف تأثيًرا

 بوصفها مثاًل   2ابين المسرحيتين من خالل شخصية تيكميس التأثرو مالمح التأثير 
على شواهد من  دةً معتمتبعتها الزوجة تجاه زوجها، ا يالتعلى المالمح األخالقية 

  المقارن. للمنهج  ةً ومستخدم ، األبيات المسرحية

 
شرعية له، أحبته فكانت تيكميسا ابنة ملك فريجيا، ُأسرت على يد أياس، وأصبحت زوجة غير    - 1

 ن هأل ؛خسارة فادحة لها  فقده فكان، تتغاضى عن أنه سبب هالكها. تفان  ُتطيعه بإخالص و 
 زوجها وحاميها من يد األعداء.و حبيبها، 

Jebb, 1896, p.67. 
دون غيرها بوصفها زوجة إلبراز سماتها  بوصفها نموذًجا  " تيكميسا يرجع سبب اختيار شخصية " -2

توافر  أيًضا المشابه لها مما يدعم المقارنة، و  يهو توافر المثال اإليطال خرى؛ات األمن الشخصي
من  :كتابه "فن الشعر" ي" فوبشخصيتها كما ذكرها "أرسطي خصائص البطل التراجيد

رغبتها  يف المالءمة وصدق النمطشخصية مؤثرة تثير الشفقة اتجاهها.  يفه صالحيتها الدرامية 
 ييتمثل ف يواقع ي نمط بشر  يفه مشابهة الواقع. ي ستقرار األسر وراء السالم وال يالسع يف

يعدل  يك ؛فقد استمرت على موقفها  ثبات شخصيتهاوأسيرة من قبل.  بوصفها زوجةً شخصيتها 
 .والبقاء معها وصغيرها  نتحارزوجها عن فكرة ال

 .149م، ص 1989إبراهيم حمادة،    
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   :المالمح األخالقية للزوجة*  
وسمة من ركيزة القيم األخالقية للزوجة،  تعدوالوفاء  حترامالو  الحب إن           

من  ل   كعند  "أياس" يمسرحيت يف "تيكميسا" –الوافية لزوجها سمات الزوجة 
محنته،  يفلمساعدة زوجها  ؛خرينلآل استعطاف الزوجة : مثل ،سوفوكليس وفوسكولو

حزن الزوجة على قدر زوجها المؤلم له ولمحبيه، مشاركة الزوجة لمراحل معاناة 
كان الحب هو الدافع  وإن   فراقه. على  احزنً أزمته، وبعد فقده ترثيه زوجته  يفزوجها 
 لسلوك تيكميسا القويم تجاه زوجها بالمسرحيتين. يواألساساألول 

 
 : تجاه زوجهاخرين ستعطاف الزوجة لل ا -  أولً 

 اأيًض (، 201سوفوكليس من البيت )   "أياس" مسرحية  يفيبدأ حوار تيكميسا         
 ،Ajace "أياس" بالسم نفسه مسرحيته المسماه  يف  Foscolo فوسكولو  3تيكميسا

أجاممنون.  ياليونانمع البطل  4المشهد الثالث من الفصل الرابع يفتبدأ حوارها  يالتو 
 .ا درامي   ر  مؤث فإن ه  هذا متأخرالظهور الرغم ف

 
من أبطال المسرحية، الذين احتلوا  فإن ها  كميسا بتراجيديا فوسكولو بالرغم من قلة حديث تي - 3

 تيكميسا سوفوكليس. :والتقدم بالحبكة التراجيدية، مثل يل الحدث الدراميتحو  يالمرتبة األولى ف
Lampredi ,1811, pp 589-592,esp. p. 123. 

-1803) بتراجيديات فيتوريو الفييرى  "أياس"لتراجيديته  يالبناء الدرام يفوسكولو فأوجو لقد تأثر  -4
1749) V.Alfieriخمسة مشاهد،   -الفصل األول :خمسة فصول على قسم المسرحية  ؛ إذ

ثمانية مشهد،   -خمسة مشاهد، الفصل الرابع -، الفصل الثالثًداعشر مشه أحد  -يالفصل الثان
صورة خاتمة تتضمن نتيجة لألحداث  يسبعة مشاهد، ويرسم المشهد األخير ف -الفصل الخامس

 ة، والشخصيات الستEndecasillabi الوزن  استخدامه  يتبعه فاالسابقة. كما 
،  Αἲας ، أياس Ὀδυσσεύς، أوديسيوسἈγαμέμνων )أجاممنون :الرئيسة

، γγελος Ἄالرسول،  Tέκμησσα، تيكميسا Καλχής ، كالخيس Τεύκροςتيوكروس
 .ن و اآلخي بون الفيرجيات والمحار  :مثل ،وشخصيات صامتة أجنبية مبتكرة

A.Fàvaro, Alessandrina, 2018, p.6 

www.sinestesieonline.it. 

http://www.sinestesieonline.it/
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 يبدُُ ي  عن زوجها أياس،  ςόΧορ5 أثناء حوار تيكميسا مع الكورس        
 يف منعزلً جعلته  يالتو ، تدور حول أموره الحزينة يالتويل الكورس قلقه بشأن األقا

أصابته التي يقدموا يد العون لزوجها بعد حالة الجنون كي  ؛ فتبدأ بنداء للبحارة خيمته. 
   : ( 206،201 -7) ، األبيات الضطراب النفسيمن  َيِئن   فجعلته 

Ναὸς ἀρωγοὶ τῆς Αἴαντος, 
[...] 

νῦν γὰρ ὁ δεινὸς μέγας ὠμοκρατὴς 

Αἲας θολερῷ  6 

 ،يا بحارة سفينة أياس

[...] 

 ؛مضطرب الذهن جلسيالبنية قوي أياس العظيم  ن  إ
 بسبب نوبة الجنون 

 ؛تعتمد أكثر على مساعدة الكورس ؛ إذأحاديث تيكميسا بالمسرحيةقلة نالحظ          
فإن  7ُيقابل كل نصائحها له بالرفض. يالذتقلق على حال زوجها أياس، ها ن  أل

 
بشخصيات ثانوية  هفوسكولو على كورس، ولكن عو ض عن Ajace "أياس"  تحتوى مسرحية ل - 5

كورس   عن قل دورهم الدرامي، الذين Araldiرفاق أياس البحارة أو الرسول :مثل ،عديدة
فقد كتب ليوباردى . يالحدث التراجيد يمهم ف يكان له دور درام يسوفوكليس، الذ
G.Leopardi سرحية، للحداثة الم ًبا ُيعد من وجهة نظره مناس يعن الكورس، الذ م1823 يف

من  ًراكبي ًرايقدم للجمهور قد ي، الذيعتبار دور الكورس الكالسيكال يمن األخذ ف ل ُبد  ولكن 
تيكميسا زوجته والعراف  :مثل ي،من الممكن أن تقدمها الشخصيات بأسلوب فلسف يالحقيقة، الت

هنا انطلق ومن  ؛عتدال والتعاطف مع الضعفاءللعدالة، ال زانرمكالخيس، وهما عند فوسكولو 
ا  ستخدام العدالة فوسكولو ل الحياة األخالقية، ولكن كورس  يف مهًما  بوصفها مبدأ أساس 
جتماعية ا لتوضيح خلفية  ؛ُكون من عدد كبير من الشخصيات "أياس"مسرحيته  يسوفوكليس ف

  الحبكة الدرامية. يف مهمذات دور 

.Peterson, 2010 , pp.48,51. 

6All data is © the Thesaurus Linguae Graecae, the Packard Humanities Institute, The 
Perseus Project and others. The information in these databases is subject to restrictions 

on access and use; consult your licenses. Diogenes (version 3.1.6) is © 1999-2007 P.J. 

Heslin. 
7 Ormand, 2015,  p.75. 

http://www.durham.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/
http://www.durham.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/license.php
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تجعلها تبذل قصارى جهدها  يالتمساعدة زوجها يبرز قوتها العاطفية  يفضعفها 
حوارها مع الكورس، بعد ظهور أياس ي ف يالدرامتقدمت تيكميسا بالحدث فقد  .نقاذهل

 بروححيث تصف له ما حدث  (، 201-347)األبياتعندما أصيب بنوبة الجنون 
ا م  مِ  ؛ من حدة الحدث السابقتخفف و  ،وكلمات غنائية ُتعيد من جديد الشفقة ، عاطفية

والتعاطف مع  ةُيعزز الرمزية بالمسرحية، حيث صرفت انتباه الجمهور نحو الشفق
 يفالذين ُذكروا  –تخيله لذبح القادة اليونانيين  يفتهامه بالقسوة اأكثر من زوجها 

 يفالحدث  في ويمتد تأثير تيكميسا  -بداية المسرحية  يف Πορόλογος  البرولوجوس
 8.متوازن مع وحدة الحدث يسرد يغنائرثاء زوجها بأسلوب 

بنوبة  الذين تفاجأوا وهم الكورس  ؛لزوجها مساعدة األصدقاءتطلب تيكميسا        
،  δεινοῖς- κακοῖς على اللفظين ي تحتو  يالت(، 331،332األبيات )  يفقائدهم أياس 

وترتب  ،رتكبها أياس من قبلا يالت 9تلك األلفاظ باألخطاء واإلساءات، يتوح حيث
ة الجنونية نوبالبعد  ن هأل 10؛وحدة الحدث الدراميةعلى  ل  يد ؛  ِمم اعليها ما أصابه
أصابته دون  يالت، راديةإ من نفسه على النوبة الالنتقام توحي بالتحدث بكلمات 

 :( 330 -328وترتب عليها قتل ودمار )األبيات  ،ذنب
Ἀλλ', ὦ φίλοι, τούτων γὰρ οὕνεκ' ἐστάλην, 

ἀρήξατ' εἰσελθόντες, εἰ δύνασθέ τι· 

 ؛إليكم لطلب المساعدةأتيت األصدقاء أي ها 
 

8  .Davidson , The Parodos of Sophocles Ajax, p.165. 

https://academic.oup.com/bics/article-abstract/22/1/163/5701035. 

Finglass, 2011, p.5 

        www.scopus.com/inword/ricord.uri?eid 
9 Finglass, 2011, p. 32. 

من خالل أمرين: سرد   ،من بداية الحدثبمسرحية "أياس" سوفوكليس تتضح الوحدة الدرامية  -10
لما سبق على الحدث  ًصا يقدم ملخ  وسصورة برولوج  يأحداث سابقة إلعطاء خلفية أسطورية، ف

،  Ἀθήναمن أثينا  تيةاألحداث اآل، كما يقدم وجهات نظر جزئية عن توقعات يالحال
من العراف كالخيس )عن طريق الرسول(، شقيق أياس،  اوأخيرً  ،أوديسيوس، الكورس، تيكميسا 

    . Μενέλαοςأجاممنون و مينيالؤوس

Ormand, 2015, p.71. 

https://academic.oup.com/bics/article-abstract/22/1/163/5701035
http://www.scopus.com/inword/ricord.uri?eid
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 ولتحاولوا مساعدته بقدر إمكانكم ، فلتدخلوا إليه
ل ذنب له فيما ارتكبه أثناء ه بأن   إقناعهعند  فيه ءاألصدقاحيث ترى قوة تأثير  

 .حالته يف يساعدهِمم ا   ؛أصابته يالت مرضه بالنوبة
المشهد الثالث من  يفالمقدسة  لهةمساعدة اآلفوسكولو  تيكميسا اأيًض تطلب        

 :الفصل الرابع
O Sante Deità de’nostri 

11Distrutti altari, ah m’ajutate! 

 لهة المقدسة اآلا هأي ت 
 !لقد دمرت مذابح المعابد، ساعديني

حينما تحزن تيكميسا سوفوكليس على مصير زوجها وقدره، تحزن تيكميسا فوسكولو 
وكما تستعطف  .يتعامل معها بسلبية شديدة يالذعلى أسلوب زوجها أياس،  اأيًض 

مثيلتها عند فوسكولو  ن  فإمحنته،  يفلمساعدة زوجها  ؛ اآلخرينتيكميسا سوفوكليس 
وإنقاذ صغيرها، فهو استعطاف يتضمن رثاء  ، للوقوف بجانبها ؛ تستعطف أياس نفسه

 المشهد األول من الفصل الخامس: يفذلك  ةً موضحتوسل، بحب و ختلًطا م

Ajace, vien, mira la tua 

Moglie prostesa ove tu dianzi il forte 

Provocavi, o superbo, ed obbliasti 

Ch'io periva. Ma posso io non amarti ? 
Morir poss'io finchè il tuo figlio vive?– 

 وانظر إلى زوجتك ، يا أياس، فلتأِت  
 بينما أنت ،المستلقية على األرض

 اننىوقد نسيت  ُتثير غضب اآلخرين، ، القوى  العظيمها أي   
 !ُأحبك؟أل   هل أستطيع على وشك الهالك. ولكن 

 أموت حتى يحيا ولُدك؟ أل   أستطيعهل 

 
11 Foscolo, 1829, p. 56. 
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النصف الثانى من  يمها األخالقية، فيركز على قِ  يالتمن أهم الشخصيات ف        
تيكميسا، أياس، وكالخيس. حيث عكسوا الكثير من  :فوسكولو، هم "أياس"تراجيديا 

  12لتحقيق المثالية األخالقية. ي؛ والتفانالحياء، التعاطف  :مثل ،القيم األخالقية الرفيعة
 ، تلك الزوجة المتسامحة المحبة لزوجها "تيكميسا"شخصية  يهبالذكر نا ص  يخوما 
 ةً مستكمل 13نيران الحرب،ينقذ زوجها من  يك ؛ تتوسل إلى العراف كالخيس حيث

 المشهد األول من الفصل الخامس: يفحديثها 
Vedi tu forse nei campi 

Illuminati dall'iniquo rogo 

Cader Ajace ?. Ah! gridagli che seco 

Corre a perir la moglie sua. 

 
 

جعل  ي:أ ؛إلقاء الضوء على شخصية أياس، يوضح العديد من جوانب شخصية تيكميسا  ن  إ -12
يوضح مثالية أياس وسعيه للتخلص  فإنه لتيكميسا. ًحا شار  نقيًضا شخصية أياس  من فوسكولو

عن السلمية والتطور إليطاليا. كما  الكاتب تجسد بحث يذات النهاية الحزينة الت ،من الظلم
"أياس"  مسرحية أن، Silvio Pellico (1789-1854) سلفيو ابه إلىخط يفوسكولو ف يوضح

تستعيد األحداث الدرامية المتشابهة والمختلفة مع  ي تنوع شخصياته، التب يغن يعمل درام
للشخصيات، من  يالتسلسل الهرم يف يسوفوكليس. ويمتد المغزى األخالق "أياس"مسرحية 

 يتميز بسمات بطولية يتجنب بها الحرب األهلية. يكراهية أجاممنون لنفسه، وأوديسيوس الذ
(Ajace ama la Gloria e vuol conseguirla per mezzo della virtù difendendo la indipendenza 

della patria). 

طريق الدفاع عن استقالل  لفضيلة، عنا بواسطةالحصول عليه  يويرغب ف ،)أياس يحب المجد
قراره بذبح  ييحث أجاممنون على التراجع ف الذيالمعتدل،  Calcanteوطنه(. إلى كالخيس 

 له بالحكمة. مجادلً  ،ابنته إيفيجينيا 
Peterson, 2010, p.45. 

Peterson, 2001,74-97, esp.pp. 82,83. 
  :سوفوكليس، وهما  "أياس"فوسكولو على شخصيتين ثانويتين من مسرحية  "أياس"مسرحية  يتحتو  -13

الخاص  يوزوجته غير الشرعية تيكميسا. كما اتبع فوسكولو األسلوب األدب ،العراف كالخيس
ستبدادية ضد أجاممنون وأياس ذات التقاليد ال يشخصيت يف "أياس"مسرحيته  يبالفييرى ف

الحدث مجريات  يالبطل ل يدخل ف ا ديا الفييرى. أيًض تراجي يالحرية، وهو موضوع مترسخ ف
وحدة  يؤثر فيمما ؛ بيت 1902قد تصل إلى  ،لتصبح مسرحية طويلة ي؛حتى الفصل الثان

 أحاديث فردية. يوالتركيز على مواضع مختلفة للحروب الطروادية ف ،الموضوع
Walsh, 2007, p.76. 
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 ربما ترى المعسكرات المشتعلة
 ؟من الحريق الجائر، سقط أياس 

 ! اصرخ عليهيويل يا  
 .يسعى نحو هالك زوجته إن ه

حيث الحرب  افترة قاسية على قلبه أثناءعن حبها لزوجها، هنا فتعبر تيكميسا      
سيحافظ  بذلك؛ ألن ه على حياته يحافظكي  ؛ بث رسالة إلى أياس ةحاولم . والنيران

من  حاميها ؛ ألن هل تقوى على الحياة بدونه فهي .أيًضا هي على حياتها وسعادتها
  .األحداث الدرامية عكس ذلك توضحنوائب الدهر، ولكن 

وطنها كأشارت إليه  عندماتيكميسا سوفوكليس عن حبها ألياس،  َعب َرت  وقد        
 أن ها الرغم من  على، ἀντὶ σοῦ πατρί  ( 518) البيت يففقدته من قبل  يالذ

 يعاطفتتوسل بحماس  فإن ها  .(515)البيت دمره أياس  يالذتركت موطنها الوحيد، 
 يهمراعاًة ألمورها  ؛ والعدول عن رغبته هذه ، هانتحار فكرة  يفُيعيد النظر  يك ؛ لزوجها

 قدًرا كبيًرا فهنا تظهر تيكميسا . (211)البيت زوجة غير شرعية  أن ها وصغيرها، رغم 
تحاول الحفاظ على منزل الزوجية من  ؛ إذبأمر زوجها وحبها الصادق لههتمام المن 

 يفأن أياس هو األمل الوحيد لها  ةالدمار، مثل كل زوجة وافية ومخلصة. موضح
زوجها )البيت  انتحارعد ، ثم ُتعلن هالكها ببموتهستموت ها ن  وأ. ةحياة طيبة وسالم

896 ) :14           λοι.ίρθημαι, φόλωλα, διαπεπὂχωκ’, ἲο 
ُت   تُ نتهيااألصدقاء، لقد  أي ها   بالكاملوُدمِ ر 

   :حزن الزوجة على مصير زوجها -اثانيً 
حزنها على نموذًجا رائًعا في إظهار  ( سوفوكليس وفوسكولو)  تيكميسالقد قدمت        

في عند سوفوكليس مثاًل فنجد  بعد ذلك.جلي ا في  رثائه يتضح والذي مصير زوجها، 
 : ( 215-217األبيات ) 

 
14 Hetrick, 2014, pp.26,139. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nti%5C&la=greek&can=a%29nti%5C0&prior=a)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sou%3D&la=greek&can=sou%3D2&prior=a)nti/
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θανάτῳ γὰρ ἴσον πάθος ἐκπεύσῃ· 

μανίᾳ γὰρ ἁλοὺς ἡμὶν ὁ κλεινὸς 

νύκτερος Αἴας ἀπελωβήθη· 

 مثل الموتقاس   ما سوف تسمعونه إن  
 لياًل أصابته التي بعد نوبة الجنون 

 !انتهى أياس العظيم
صل إلى يقد  يالذ، تيكميسا للكورس قسوة ما سوف ترويه على أسماعهم ي ترو        

 ، بعد نوبة الجنون ي انفس اآلن  هأهلك يالذمصير زوجها،  َتن َعى ها ن  وكأ، قسوة الموت

، (244 -232) األبيات يف هذهتفاصيل نوبة الجنون  ي ترو ثم . لياًل  أصابته يالت

 تركت له يوالتمنها زوجها بعد عودته إلى صوابه،  ييعان يالتوتوضح بحكمة اآللم 

ول  ،تسببت يداه فيه يالذلدمار ابعد إدراكه ،  πάθη ومعاناة قاسية على نفسه آلًما
موضحة  15من نوبة الجنون نفسها،أكثر قسوة  آلًما نفسه يف ترك يوالذ،  أحد سواه 

  :(261-259) األبيات يفذلك 

καὶ νῦν φρόνιμος νέον ἄλγος ἔχει. 

Τὸ γὰρ ἐσλεύσσειν οἰκεῖα πάθη, 

μηδενὸς ἄλλου παραπράξαντος, 

μεγάλας ὀδύνας ὑποτείνει. 

 عندما يتعقل المرء مصائبه
 إلى ما حدث له ناظًرا 

 ؛بنفسه ل أحد غيرهيجد أنه فعل ذلك 
 ألًما عظيًماالنفس في يترك ِمم ا  

 
يصور  ؛ إذإظهار األجواء السيكولوجية لشخصياته على خشبة المسرح يسوفوكليس فبدع أ  لقد- 15

نسان يتعرض اإل ن  أل ؛يمرون بها  يعن المراحل النفسية التُتَعبِ ُر  حالت مختلفة،  يشخصياته ف
 السلطة والشهرة. :يسعى إليها، مثل ينتيجة لرغباته الت ؛تغيرات نفسيةل

 .34م، ص 1990محمد قطب، 
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على مصيرها  اأيًض فكما تحزن تيكميسا على مصير زوجها، تحزن وتخاف        
وتركهما لألعداء، الذين  نتحارالمرتبطان بمصيره، إذا أقدم زوجها على ال ، وولدها

ليس زوجة شرعية ألياس، لكنها  يفه 16سينالون منهما، حيث حياة الظلم والعبودية.
وصغيرها بعد  يهعلى علم بما ستواجهه  يفهزوجة غير شرعية من أسيرات الحرب، 

منقذها الوحيد، ه ن  أل ؛محنتها يفعنها  يتخل بمنزلةوجها، فكان موت أياس موت ز 
 :(494 -495) األبيات

Ἧι γὰρ θάνῃς σὺ καὶ τελευτήσας ἀφῇς, 
ταύτῃ νόμιζε κἀμὲ τῇ τόθ' ἡμέρᾳ 

 يوتركتن ِمت   إذا ك ن  إ
 .ينهايت يوم موتك هذا سيكون  ن  فإ

غير ناجحة إلقناعه باإلقالع عن خطته. لكنه لم بمحاولت  ةً جاهدتسعى ها ن  فإ
تفكير بعد و  17.والرحمة بهماتلتمس فيه الشفقة  أن هالتوسالتها، على الرغم من يستجب 

  األبيات( ًمايتيتيكميسا أرملة وصغيرهما  مصيرهما والخوف من أن تصبحفي أياس 
  . (ὅρκος) قسمهعن  التخلي فيالمرء  إمكانية (649) البيت يف يذكر ، (53-650

-8، 891 )األبيات نتحارفكرته عن ال ُيَغبِ ر أياس لم  ن  أ امؤخرً لكن تيكميسا تدرك 

 κτωρἛألقاها هيكتور يالتأبيات شديدة الشبه مع تلك  يفتصف العبودية ف  18(. 807
منه  يستعان يالذ، يالقاس ستعباد عندما يتوقع ال، (Iliad 6. 454-65) اإللياذة يف

ثم تصف المأساة  .طروادةإذا سقط وسقطت معه  χηάνδρομἈ يأندروماخزوجته 
مثل ، (ΙΙ.510-13) الفاقد لوالده Εὐρυσάκης يوريساكيس تنتظر ابنها يالت

 
16 Finglass, 2009, 272-282, esp, p.277. 

،   )μαι) ῦκνοἱ(588) البيت يتوسل تيكميسا ألياس ف :مثل ،المسرحية يلقد تكرر لفظ التوسل ف   -17

يقف بجوار جثمان والده أثناء  يك ؛حديث تيوكروس إلى ولد أياس يف( 1175،1172) نيوالبيت
 . (ἱκέτης , ἱκτήριον) الطقوس الجنائزية

Βrook, 2018, p.65. 
18 Sommerstein, Torrance, 2014, p.106. 



 

 هويدا محمد محمود

147 
 
 

، بعد ما رأت هيكتور   Ἀστυάναξستيانيكس أا تصف قدر ولده يالتأندروماخى 
 19 (Iliad 22,485) وأصبح فى جرة حول الحوائط ًتا،مي

  تيكميسا وصغيرهما يوريساكيسبين أياس،  يالثالثالمشهد  اأيًض          

Εὐρυσάκης   اإللياذة  يفلمشهد مشابه  ًدىصُيعد  يالذ، (430 -595)األبيات
الكتاب السادس، حيث تتوسل  يفستيانيكس أوصغيرهما  يأندروماخبين هيكتور، 

بطريقة مشابهة ألسلوب  (485-524 )األبياتتيكميسا سوفوكليس إلى أياس 
20.وكلمات هيكتور لها (Il.6.432)توسلها إلى زوجها هيكتور يف يأندروماخ

   

تتوقع لكن اإللياذة،  يفيتوقع أياس مصير أرملته تيكميسا بعد موته، مثلما  ل        
ذلك تيكميسا بنفسها. وُيعرب أياس عن قلقه تجاه مصير تيكميسا وصغيرها، ولكن 

، بعد ذبح  يأندروماخشخصية  يفὉμέρος عند هوميروس  يًّاجلذلك  يتضح

 لوالدتها  Ἄρτεμις وقتل أرتميس ، السبعة أخوتهاو  لوالدهاἈχίλλειος  أخيليوس
(Iliad 6. 428-9)   .وتظهر الفكرة نفسها على لسان تيكميسا سوفوكليس (ΙΙ.515-

 َدم رَ  بينما  . وأصبح كل ما لديها ،، وجعلها زوجتهيأندروماخهيكتور أنقذ . (18
وحبيب، لكن  ،أخو أم، و دون أب،  يهتخذها محظية له. اآلن او  ،وطن تيكميساأياس 

 . ملجأها موطنها الجديد فقط هو 
الزوجة وتيكميسا  يأندروماخبين  ًفاختالاأن هناك  Kirk كيرك الناقد رى وي       

 يأندروماختعترف تيكميسا بحبها الشديد ألياس بصورة أكبر من  ؛ إذالمحظية
 يفمعظم الزوجات تجاه أزواجهن. كما فشل أياس  يفمميزة  ةسم يه يالت ، الزوجة

 ًباانسحاه انتحار بمصيرها، ولكن جعل هتمام التوضيح حبه لتيكميسا أسيرته أو 
 . -اآلخرينعلى حساب  –على بطولته  احفاظً  ؛، ل تراجع فيهي احتم

 
19 Ormand, 2015, p.75. 
20 March, 1993, p.15. 

http://academic.oup.com/bics/article-abstract/38/1/1/5682290. 

http://academic.oup.com/bics/article-abstract/38/1/1/5682290
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 يالذبفكرة الموت  يترتق إذ؛ بعد موت بطلها اكثيرً وقد تغير دور تيكميسا           
ولم ُتحث ، (810) عن زوجها مع البحارة ُيخلد أسماء األبطال، فقد بحثت بنفسها

ا   ؛غطته بالعباءة يالتي وه ،وجدت جثته يالت يفهالكورس للبحث عنه،   يوضحِمم 
 يفوهو أمر نادر الحدوث  . ها لزوجها بعد الموت كما كانت وافية له قبل موتهاءوف

 لزوجة وافية تلك اآلونه، على الرغم من حب أياس لكثيرات، وهو أمر ل ُيطاق

تتحمل من أجل صغيرها  م ا، وأ بوصفها زوجةً  لبيتها ها ءحتواايوضح  ِمم ا  ؛ (917)
 21إلهانتها. امصدرً أو يكون  ،كل ما يجرح كرامتها

ِسمُ  تتوسل تيكميسا إلى زوجها،           منزلهم   يحامعليه بحق زيوس  َفُتق 
ἐφεστίου Διὸςورباط الزوجية المقدس ، εὐνῆς τε τῆς σῆς ل ُيعرضها للمصير  يك ؛

. ثم يحدث اأيًض  يههو يوم هالكها  فإن يوم نهايته، سينتظرها بعد موته يالذالمؤلم، 
 يذويفكر بأسلوب مختلف عن  ،جعله يهدأ يالذبكالم زوجته،  امتأثرً أياس نفسه 

 :(655-652) قبل، 

πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός· οἰκτίρω δέ νιν 
χήραν παρ' ἐχθροῖς παῖδά τ' ὀρφανὸν λιπεῖν. 

 ؛لكنى اآلن أشعر بالشفقة تجاه هذه المرأة 
 يتيمأن تترك أرملة مكروهة بجانب طفل 

 الساخن اآلن مثل الحديد يهدأأفكاره الخاطئة، بأياس بعد تشبثه  ن  أمن الواضح        
 ايتيمً وولده  χήραν  أرملة من أن تصبح زوجتهعلى  ؛  وأشفقالماء يفيغمس  يالذ

 اأيًض فلم تكن تيكميسا مجرد زوجة تتوسل من أجل حياة زوجها، ولكن .  بين األعداء
 22شخصية يائسة وسط مناورات الحرب كمبرر لوضعها.

 
21 Ormand, 2015, p.76. 
22 Ormand, 2014, p.114. 
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أثناء  عنهبحثها في على مصير زوجها يتمثل حزن تيكميسا فوسكولو لكن        
عندما أجاممنون ، مثل األم التى فقدت طفلها. وتعبر عن ذلك أثناء حوارها مع الحرب

 فتحدثه قائلة: ، المشهد الثالث من الفصل الرابع يف، بما تعانيهالتحدث طلب منها 
…. Da che all’urna d’Achille il signor mio 

Andò, nol vidi, …… Ohime! Ben aspre cure 

Dovean vietargli il rivedermi. 

 جرة أخيل  من قبل بسبب يسيدذهب 
 قاس   يإله، واحسرتاه! انتقام  هر الم و 

 ثانية. يمن رؤيت همنعلبد انها ظروف صعبة وقاسية هى التي ت
كما تقلق  23باللوم على أجاممنون سبب الحرب، وهالك زوجها أياس. يتلقهنا  يوه

 : المشهد نفسه يف أخوتهاوتحزن تيكميسا على والدها و 
Odo tumulti, il campo freme, il mio 

Padre e i fratelli di terror confusi, 

 أسمع أجواء الحرب، المعسكر يرتجف،
 بالذعر. بون مصا أشقائيو  يوالد

حزنها الشديد على  يتبدله، سوفوكليس بعد مصرع أياس ورثاء تيكميسا و         
حزنها، مقدرين حزنها بعد فقدان  يفيواسيها  يالذفراقه، أثناء حوارها مع الكورس، 

 بكائه يففلذلك لها الحق  ؛ زوجها كأمر معتاد لكل زوجة تحب زوجها ووافية له

οἰμῶξαι األبيات) فاق توقع اآلخرين، الذي  قسوة موقفهاموضحًة . أكثر من مرة 

940-942): 

Οὐδέν σ' ἀπιστῶ καὶ δὶς οἰμῶξαι, γύναι, 
τοιοῦδ' ἀποβλαφθεῖσαν ἀρτίως φίλου. 

Σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ' ἔστ', ἐμοὶ δ' ἄγαν φρονεῖν. 

 
 اوعها، طبقً مسرحية فريدة من ن يفوسكولو عن التعاسة والحزن، وه "أياس" ُتعبر مسرحية   - 23

تقسيم المسرحية مثل سوفوكليس، حيث   يفقد تعامل فوسكولو ف. للموضوعات التراجيدية الحديثة
يتناول األحداث السابقة على موت البطل أياس،  -األول :جزئين علىقسم األحداث الدرامية 

     مع قضية أياس ودفنه. التى تعاملتالشخصيات  -اآلخرو 

Foscolo, 1828,p. 139. 
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 خرى األمرة تلو  بصوت عال   تبكيالحق أن لِك ، سيدتيالكورس:        
 كِ حبيب من  اتمامً  تِ حرمبعد أن 

 .أعظم من ذلكشعوري الحقيقة هذا توقعكم، لكن في : تيكميسا
على صغيرها من والده أياس بعد نوبة  تخشىالتي مشاعر األم، تظهر تيكميسا         

فقد حزن على خيانة أهل بلدته له، وهو معزول  -أصابته من قبل يالتالجنون 
 ًفاخو  ؛ يتحدث إلى تيكميسا الصامتة  ثم  -Μονόλογος  مناجاته الفردية يفومذلول 

  24حيوانات.حجرة بين زجاج مكسور وجثث  يف امعً على ولدها فتخفيه خلفها، وهم 

 يالتمحاولته للحفاظ على حقوقه وكرامته،  يفبينما تتضح بطولة أياس فوسكولو 
 25له. ةً محظيحتفاظ بتيكميسا اول أوديسيوس أن يسلبها منه، والح
 

   :مشاركة زوجها معاناته يفوفاء الزوجة  -ا ثالثً 
تشاركه التي لمحبة والمخلصة لزوجها، الوفاء من أهم مالمح الزوجة ا ُيَعد          
أثناء حوارها مع  (267-265) األبيات يف. فتوضح تيكميسا تألمها فرحهبل حزنه ق

 :زوجها حالالكورس عن 
Πότερα δ' ἄν, εἰ νέμοι τις αἵρεσιν, λάβοις, 

φίλους ἀνιῶν αὐτὸς ἡδονὰς ἔχειν 
ἢ κοινὸς ἐν κοινοῖσι λυπεῖσθαι ξυνών; 

 الختيارتفضل، إذا كان لك  أيهما
 أن تسعد أنت بينما يحزن أصدقاؤك

 !؟أم أن تشارك أصدقاءك أحزانهم
 ويفرح بفرحه ، صديقه ἀνιῶν يتألم بحزن  موضحة فى تساؤلها لهم أن الصديق

ἡδονὰς ، معاناته في فمن األفضل مشاركته ؟!بينما يتألم زوجها تشعر بالسعادةفكيف 
 .اوحيدً  من تركه بدلً 

 
24 Demetriou, Lauriola, 2017, p. 42. 
25  Clements, Mazzali, Donadoni, 1969, p.386. 
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يعيشها أياس وتيكميسا، وغياب تيوكروس  يالتبالرغم من األجواء القاسية          
 -لزوجها عون اليد تقديم  يف تتوانَ شقيق أياس عن تيكميسا وصغيرها، فإن تيكميسا لم 

في  26متميز. يدرامدور  يفاإلخالص والوفاء بروح من  -ولو بالنصيحة
فتذكر  إدراك مشاعر زوجها المتألم،  يفوضح حكمتها ت التي ، ( 276-271)األبيات

 (: 276البيت )في 
Ἆρ' ἔστι ταῦτα δὶς τόσ' ἐξ ἁπλῶν κακά; 

َفةً  أليس هذه معاناة   ؟!من أن تكون واحدةبدًل   ُمَضع 

في عتقد ا عندما ،  τῇ νόσῳ رغم جنونه ًداسعيكان زوجها  ن  أتيكميسا  تَُبيِ نُ           
 ،أصابته يالتأثناء نوبة الجنون  كانت تسيطر عليه يالتاألوهام والخيالت صحة 
فقد تملكه ، نوبته نتهتا. أما اآلن وبعد أن ته الحقيقيةحال إلدركهاتألم ت كانتبينما 
، لمعاناتهباأللم  هالم يتغير شعور  الوقت نفسه يفلكن و  ، وسيطر عليه الحزن  ، األلم

 .ةمزدوج تلكن أصبحو 

مسرحية ب وردتالتي المشاعر من أهم  πάθος والشفقةروح التعاطف  ن  فإ        
فكانت العالقة بينهما أزمته.  يفتبرزها تيكميسا تجاه زوجها  يالتو ، " سوفوكليسأياس"

 27.اإللياذة يفوهيكتور  يأندروماخ مثل عالقة

 ةً موضحتتألم بتألمه،  يالذتيكميسا فوسكولو عن معاناة زوجها،  ُتَعبِ رُ   وبالمثل     
 المشهد الثالث من الفصل الرابع: يفذلك 

Misera! e solo il signor mio non vedo. 

Preghi mando ed avvisi; ei mi risponde 

Che perigliosa è l'ora, e ch'io nel cielo 

 Fidi. [...] 

 .يسيدأرى  فقط لألني من بائسة!  يل يا
 السماء،  يفواثقة تضرع أتوسل و أ 

 الوقت محفوف بالمخاطر. ن  إويجيبوني ب
 

26 Winnington, 1980, p.24. 
27 Grene, Lattimore, translated by J.Moore, 2013, p.13. 



 
  سوفوكليس وفوسكولو بين المالمح األخالقية للزوجة

152 
 

أصابت  يالتللكورس تفاصيل نوبة الجنون تيكميسا سوفوكليس  ي ترو ثم         
بعد اعتراضها  حيث تقدر غضبه وقسوة حواره معها (، 330-284 األبيات)  زوجها

   :(295-294) على خروجه دون سبب يستدعيه، 

Κἀγὼ μαθοῦσ' ἔληξ', ὁ δ' ἐσσύθη μόνος· 
καὶ τὰς ἐκεῖ μὲν οὐκ ἔχω λέγειν πάθας· 

 فى الحقيقة مكثت مستمعة إليه،
 .معاناته، ثم خرج وحدهألني أدركت لم أتحدث 

فاستجابت   29.المرأة الطيبةسمة ه ن  أل ، 28ὴσιγ كى تلتزم الصمت غاضًبا؛صاح حيث 
 يوضح  ِمم ا  ؛ ذلك الوقت يفمعاناته وتألمه أدركت  هان  أل ؛ صمتتو تيكميسا لرغبته 

  . يالنفس  هشعور تقدير و  ،حب تيكميسا له َبي نَ   يالذ يالدرامالصمت  دور
من  يالثانفقد ُحكم على شخصية أياس سوفوكليس بالصمت خالل النصف        

وجود جثة زوجها. وكانت بداية الصمت  يفالمسرحية، وكذلك صمت تيكميسا 
على وضع  علقأخذ يشارك األحداث من بعيد ثم  يالذبالمسرحية لدى الكورس، 

 افرًض أصبح صمت تيكميسا  ( 1318) البيت يفوعندما يتحدث أوديسيوس  30أياس.
جعلها ضعيفة ومضطربة حتى نهاية  ؛ مصمم يمسرحعن طريق مشهد ي ا ضرور 

   31(1420) البيت يفالمسرحية 

جعله سخرية الذي لحاله أسفًة ( 367)  البيت يفتتأثر تيكميسا بكالم زوجها         
 :(368) البيت يف، فتجيبه ي والخز الحزن ب عندما شعرخرين، لآل

Μή, δέσποτ' Αἴας, λίσσομαί σ', αὔδα τάδε. 

 
28 «Γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει.» (soph, Ajax, 293) 

كونهن شخصيات  يف Chrysothemis , Ismene اسمينى تتشابه تيكميسا سوفوكليس مع    -29
دون تفسير أو إشارة لهذا الصمت، متأثرين باألحداث الدرامية تجاه البطل.  ا صامتة، وغالبً 

العبودية والصدمة النفسية ، و عدم المساواة و  ،وكأنها معركة صامتة بين تجاهل دور المرأة لنوعها 
   . وعززت الحبكة الدرامية  ،أفقدتهن الكالم يالت

Tiffany, 2017, p.248. 
30  Duga, 2018, p.44. 
31 Ormand, 2012, p.195. 
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 !)الكالم( أياس، أتوسل إليك، ل تتحدث بهذاياسيدي 
على ضعفه  ينطق بكلمات تدل   أل    ؛ δέσποτ' Αἴαςأياس  يسيدبلقب متوسلة إليه 

 .أحزانهما زالت موجودة تشاركه ها ألن   ؛ . ثم يعنف أياس زوجتهاآلخرينأمام نكساره إو 
، حتى وإن كان األعداءمن نتقام في الديدة مع الكورس عن رغبته الش احوارً يدير ثم 

زيوس عن طريقة تدمير  سائاًل ،  ;τέλος θάνοιμι καὐτός (391 )البيتذلك موته  يف
، أن ( 393-392) األبيات يففتطلب منه تيكميسا  (.391-387) األبيات يفعدوه 

 :ل يمكنها الحياة إذا ماتها ن  أل؛ يطلب لها الموت كما يتمناه لنفسه
Ὅταν κατεύχῃ ταῦθ', ὁμοῦ κἀμοὶ θανεῖν 

εὔχου· τί γὰρ δεῖ ζῆν με σοῦ τεθνηκότος; 

 الموتسائاًل حينما تتضرع لآللهة 
 ؟!، فكيف أستطيع الحياة بدونكأيًضاأنا لموتي فلتتضرع 

تحدث إليها بقول شديد  يالذزوجها، مشاعرها الصادقة والوافية تجاه على  ل  يد ِمم ا 
تألمها لما يصيبه من مكروه، فتطلب  يها تُبدن   أل  إ، (370-369) اللهجة من قبل

 الموت عند موته.

 ةموضح، (491 - 485) األبيات يفتستمر تيكميسا مشاركة زوجها معاناته         
على  مثالً  يفتعطظاهره.  يف ًياقاسوإن كان حكمه  ، البشرعلى  يحتمأن القدر 

وعلى . له ةأصبحت اآلن أسير  ها، لكني وثر  ي قو نفسها، حيث ولدت من أب حر، 
وولدها  أمره يف سوى تفكر  ول ، سعيدة معه فإن ها سر على نفسها الرغم من قسوة اآل

   32:( 491، مثل البيت ) يوريساكيس

 
 .27ص ، 8200، منيرة كروان - 32

معاناة من الممكن أن يتعرض لها البطل.  يةالحصول على المجد، رغم أ يلقد كانت البطولة ف    
القديم معروف  ب اإلغريقىاألد يف -مجد الحروب وجوانبها المظلمة  :أى ؛ Κλεος فكان المجد

كان لديهم خبرة  ؛ إذالقرن الخامس قبل الميالد يأهميته لدى جمهور األعياد اآلثينية الدرامية ف
عن المجتمعات الغربية ا بالحروب. وقد عرض اليونانيون القدماء الحرب بشكل مختلف تمامً 
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τὸ σὸν λέχος ξυνῆλθον, εὖ φρονῶ τὰ σά· 

 أمورك يف إل   زوجة لك، فال أفكرأصبحت منذ أن إنني 
 أخفتإدارة أزمته، عندما  يف، وحكمتها ي اجليظهر وفاء تيكميسا لزوجها         

 على سالمته، األبيات احرًص أصابته  يالتولدها يوريساكيس عن والده أثناء النوبة 

، األحداثفي ُمجريات  وُبعد نظرها تصرفها الحكيم على 33، فأثنى أياس( 535 -531)
 :(536 )البيت

Ἐπῄνεσ' ἔργον καὶ πρόνοιαν ἣν ἔθου. 

 الدائمتبصرِك وعلى ُأثني عليِك 
 يفهتحقيق العدالة،  يفتيكميسا سوفوكليس عن عاطفة البشر كمؤثر  ُتَعبِ رُ          

 ،الشجاعةو الذكاء،  يفشخصية غير معتادة  إن ما لم تكن ضحية سلبية كما قدمها، 
 ،وفاءو ، عطفالمسرحية من في خرى األللشخصيات إيجابي در لكل ما هو ومص

ومع  ، مواجهة أعداء زوجها. تتحدث عن حتمية القدر يف يحربوشجاعة مثل بطل 
خاطر إلنقاذ أياس، وتحاول حثه مواجهة ما تقابله من م يفذلك تستخدم كل وسائلها 

فوسكولو ويذكرنا هذا البيت بثناء أياس  34على تقبل قدره بهدوء دون تعنت أو غضب.
 : من الفصل الخامس يالثانالمشهد  فيعلى وفاء زوجته 

Breve ed incerta ora m'avanza! 

 .ي  عل  يتفوقتودون شك اآلن ختصار اب
يخرج من  يك ؛ أياس عن طريقة مساعدتها له سوفوكليس تيكميسا ثم تسأل       

، تسأله عن عدم تقبل نصيحتها، نتحارعلى الصراره إأزمته بسالم، وعندما تستشعر 
، وتناديه هانتهإ  ولكنها تتحمل  ، بكثرة الحديثمها افيحدثها بأسلوب شديد اللهجة، واته

 

ف أياس سوفوكليس لذلك كان موق في حياتهم؛ جزًءا مقبوًل وأساسًيا  الحديثة، حيث كان الصراع 
 لدى الجمهور.   لً مقبو 

33 Apostol, Bakogianni, 2018, p.159. 
34  woodruff, 2011, p.23.  
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 فعله ي ينو ما  عنجعلها تتسأل  يالذهو  عليه خوفها  أن   ةً موضح،  ὦναξ يا سيدى
 :(593)  البيتفي  ةقائل ، ( 593-591) 

Ταρβῶ γάρ, ὦναξ. 

 أشعر بالخوف يألنن ي؛ سيدمعذرة 

 ؛ إذالتعاطف ن ويمقطو بمشاعر هؤلء الذين يؤمنون بالعدالة  تيكميساُتشيد           
يستحق ذلك. ه ن  ألولكن  ، ترى أن أياس يستحق سيف أخيليوس ليس للتعاطف معه

 اُقدمً  يللمضختيار القرار الصائب لبقاء عائلتها ومنحها فرصة افُتحث زوجها على 
المشهد  يف زوجها كما تشارك تيكميسا فوسكولو 35.ل الدمارالستقرار طريق في 
 :معه بعد الحرب من الفصل الخامس، أثناء حوارهاي الثان

O signor mio!... tu vivi; unico vivi. 

 وحيًدا تحيا  ! ؟حيا... أت ، يا سيدى
عن الندم على ضعفه أمام قوة زوجته وحبها له، رغم  ُتَعبِ رُ  فيجيبها أياس بكلمات 

 :قسوته معها
Nella mia nave è il figliuol nostro; al mare 

Fuggi; solingo è il campo;[…] 

 يسفينت  يفولُدنا و البحر،  يفلقد هربت 
 المعسكر بال قائد. )وتركت( 

حتياج من اتها الشديدة و امشاركة زوجها أحزانه، رغم معان يفتستمر تيكميسا        
اعتراف أياس بضعفه وظلمه زوجته، تتضح قوة  يف ن  فإأحزانها.  يويرث ،يساعدها

النقيض الشارح لشخصية  بمنزلة فكان أياس  .وعظم حبها لزوجها ،شخصية تيكميسا
لألحداث، بتحويل مجرى األحداث من  ياألساسُتعد المحرك  يالتتيكميسا الدرامية، 

وتحاول  ، إلى شخصية تشعر بالندم -الضعيف أمام زوجته وولده -سلبية أياس 

 
35 woodruff, 2011, p. 189.   
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حين لجأ إلى خاطًئا اإلصالح  يفوإن كان أسلوبه  . من قبلفسدته أ إصالح ما
 :قائاًل  في المشهد نفسه فيستكمل حواره مع تيكميسا  36.نتحارال

che sei madre del figlio 

D'Ajace. ch'io la reggia tua distrussi, 

Che t'amai. che gemendo io ti lasciava. 

Di' che la gloria mia.—Ahi! non m'intende 

 والدة ابن أياس  تِ أن
  كِ قصر دم ر  يالذأنا 

 وهو يبكيكان يتركك  يالذ... أنا كِ أحببت  يالذأنا 
 ( يتسامحين ! إن لم تنو )أن يويل...  يمجد( قولي لهم أنك ) 

تحيط بها،  يالتتتضح قيم تيكميسا األخالقية من شجاعة وتحدى للظروف وهنا        
تلك األجواء  يوف. السالموالبقاء على حب زوجها وواجبها نحوه والتقدم به نحو 

 يفتناديمر بها زوجها أياس، تتأثر بما وصل إليه من معاناة وحزن،  يالتالنفسية 
حوارها مع أياس  يف هذا يتضحو تتخلص من معاناتها عند تألم زوجها.  يك ؛الموت

 الخامس:من الفصل  يالثانالمشهد  يف
TEC. Oh morte, 

Vieni ! 

 الموت!فلتأِت أي ها تيكميسا: 
 :فمثاًل  على كثير من الدوافع النفسية،  مسرحية فوسكولو يوضح احتواءِمم ا         

لتوضيح خلفية أسطورية للحبكة  ؛ يضم الفصل األول أكثر من ألف بيت من الشعر
تمر بها الشخصيات المسرحية،  يالتالدرامية، إللقاء الضوء على األجواء النفسية 

 

فى  " Dè Pedanti"سخر فوسكولو فى البداية ممن يؤيدون المدرسة الكالسيكية، ثم رصد قائمته   36
  Orazio ، هوراسQuintiliano (AD 100-35)كوينتليانوس األدب، التى كان يبدأها بأسماء

(65-8 BC) أرسطو ، (322-384 BC) Aristotele  وهذا ما أوضحه لجمهوره منذ الوهلة ،
شخصياته الدرامية بأخالق المواطنين المناسبة للزمان الذى كانوا يعيشون  حيث صبغاألولى. 

 فيه. 
Lampredi, 1828, p.5. 
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 يف. ولكن تبلغ نفسية الشخصيات ذروتها يالدرام على الرغم من عدم التقدم بالحدث 
تيكميسا  يشخصيتُيعد مرجعية نفسية بالمسرحية، من خالل  يالذالفصل الخامس، 

 يالتالمناجاة،  : مثل، ينفسالفصل الرابع هناك ذكريات تصويرية لها أثر  يوف وأياس. 
تطور الحدث الدرامى. وعلى سبيل  يفأكثر مناسبة للتفسيرات الدرامية المساعدة  َعد  تُ 

المثال: المشهد األول من الفصل الثالث، المشهد الثامن من الفصل الرابع والمشهد 
 37.من الفصل الخامس يالثان

تأخر شقيقه تيوكروس، فلم  منعن قلقه المشهد السابق في أياس  ُيَعبِ رُ  كما        
 ن  فإ، ؟وماذا سيفعل ،ل عن حالهطلبه ذلك. ولكنها تتسأحين  يفعنه تيكميسا تتخل 

 38:المقام األول يفهتمامها ا يشغل  يالذ ذلك هو األمر

Io ?—vado ove andar deggio. 

Tu starai forse senza me gran tempo. 

TEC. Gran tempo!– 

 ذهب اذاهب حيث يجب أن أنا  فها أياس:
 . طوياًل  اوقتً  يبدونستبقى  

 !طوياًل   اوقتً تيكميسا: 
جعلها تستثقل ؛ ِمم ا كناية عن الموتالتي هي تتعجب تيكميسا من إجابة أياس،        

ل ها ن  أالمشهد األول من الفصل الخامس،  يفمن قبل كما ذكرت ها ن  أل ؛األمر
 يفتستطرد حديثها و على زوجها،  ًناحز  ؛ تيكميسا 39تستطيع الحياة بدونه. ثم تصمت

 
37 Bosisio, 1980, 139-156, esp.pp. 151,153. 

 -مي لتراجيديا "أياس"البناء الدرا يففوسكولو تأثر به  يالذ-من فوسكولو والفييرى  كل  هتم ا فقد   - 38
ألحداث اإللياذة ليوم واحد مقارنًة بأياس  يوالموضوع. مع السرد الملحم ،المكانبوحدة الزمان، و 

على أربع شخصيات مع الجنود  يتحتو  يالت م(1783)عام  "أجاممنون "الفييرى:  يمسرحيت يف
  خمس شخصيات مع الجنود وأصدقاء أورستى وبيالديس.(  م1783عام ) "أورستى"والعامة، 

Fàvaro, 2018, p.6. 

www.sinestesieonline.it 
، فلم يعد الصمت فيهتتقدم بالحدث الدرامى وتؤثر  مهمةيمثل الصمت هنا شخصية درامية  - 39

أهمية الصمت الدرامية خاصة  ا زادت عالمي   بل فترة من الزمن،بعد في الدراما  يوتختف ،ظاهرة

http://www.sinestesieonline.it/
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 ستبقى بجواره فإن ها  فعلها من قبل،  يالتله رغم أفعاله السيئة  ةً موضحوجود أياس، 
 :ةً قائلمن الفصل الخامس،  يالثانالمشهد  يف، دائًما

Ajace! tu d'una regina 

Felice un dì, misera poscia, spesso 

Tu mi parlavi lagrimando, e il tuo 

Cuore accusando, che canuta e assisa 

Su le tombe de' suoi, l'abbandonasti, 

 ة يوًماسعيد ملكة الذي جعلتأنت  ،أياس
 ًباغال تعيسة ذ  بعدئو 

 ، وقلبك اباكيً  يُتحدثنكنت  
 ألنك تركتها ، اهتجاه بالذنب شاعر  

  . امقابر ذاويهوهى تجلس على 
 ةعندما تحاول تحسين حالذلك مع مثيلتها اليونانية،  يف 40فتتشابه تيكميسا فوسكولو

يسعده. موضحة  تحقيق ماجواره و إلي تحيا من أجل الوقوف ن ها أل ؛النفسيةزوجها 
 :في المشهد نفسهذلك 

Ch'io resti almen: nè rammentar mudrai 

Ch'io per te più non ho padre e fratelli; 

Te piangerò, te seguirò sotterra. 

 يستسمعن، سابقى معكعلى األقل أنا 

 

القرن الخامس  يالدراما اليونانية من قبل ف يستخدام الصمت فا القرن العشرين، متأثرين ب يف
 قبل الميالد.

Kane, 1984, p. 23. 

باألدب انشغاله  أن تراجيديات فوسكولو ومقالته األدبية والنقدية، توضح  Walsh والش يرى   -40  
أن تكون له مكانة عظيمة. تتضح هذه الدراسة من  يالحديث، ورغبته القوية ف ياإليطال

  ؛ إذ (Tieste 1797, Ajace 1811 and Ricciarda 1813تراجيديات فوسكولو الثالثة )
 يالكالسيكوسكولو  بوصفيه أديبا مسرحي ا  يتبع المذهب ودور في على المحتوى التاريخ  ركزت

 الحديث.

Walsh, 2007, p.76. 
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 إخوةو  ( بال والد صرتمن أجلك )  يالتأنا 
 سأبكيك، سألحق بك تحت األرض.

إلى حبيب وزوجته الحوار بين تيكميسا وأياس من زوج  نالحظ تحول       
في هر بوضوح تظ يوالتهذا المشهد عن قوة الحب األبدية،  ُيَعبِ رُ  فكم  41.ومحبوبته
حين لم تفعل  يفستلحق به عند موته، ها ن  أب قولها يفد تردتل التي تيكميسا  شخصية

لقاتل والدها، تطلب  حبِ ها من ي بالخز وعندما تشعر  .قتل من قبل يالذهذا مع والدها 
في أياس،  حبيبهاحوارها مع  يفتستمر تيكميسا و تغطيها بترابها.  من األرض أن

 :المشهد نفسه
TEC. ... Or quando 

Tremò, come or, la tua man nelle mie !... 

AJA. Cedi a'miei prieghi. lasciami. –Mi prostri 

Il cor. Non far che i miei detti infelici 

Sieno comandi. 

[…] 

TEC.Tu, padre mio, deh tu alquanto rimani 

 عندما أرتجفت أويسا: تيكم
  ييدا يفاآلن، يدك  ما أرتجف(ك ) 

 تؤلمي قلبيإنك  ، اتركيني ، يلتوسالت يستجيباأياس: 
 الحزينة يقوالأ تجعليل 

 أوامر. تصبح 
[…] 

 أن تبقى )معنا(. ي الضرور (، ويحك، من ينبُ تيكميسا: أنت والد) 

 
من أهم سمات المذهب الكالسيكى الحديث، محاكاة قدامى اليونان مع اإلبقاء على عظمة   41

تدور حوله األحداث، مع التركيز على  ًراتخاذ األصدقاء، وجعل الحب محو االشخصيات، و 
 .سيكولوجية األبطال

 . 86، ص م1999خشبة،  يدرين      
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التعبير عن  يفالمشهد الخامس من الفصل الخامس، تستمر تيكميسا  يوف      
 نقاذ نفسهإت حثه على و ، موتهبمجرد  هالكهاتصرح عن و  خوفها على زوجها أياس،

 42 من براثن أعدائه: 
Salvati, Ajace. Ove sei tu? T'insegue 

Stuol d'armati a gran passi. Ajace, Ajace! 

Ah m'hanno ucciso il signor mio. Chi vedo? 

Teucro! 

 ؟ يطاردكأنقذ نفسك يا أياس.... أين أنت اآلن 
 أسطول مسلح بعتاد عظيمة. ياأياس، ياأياس! 

 أرى؟ تيوكروس! ن  ياسيدى... مَ  فقد قتلوا يويل

يشاركها أحد من شخصيات  تيكميسا هذا المشهد بالكامل وحدها ل يُتلقحيث 
  43.ومساعدتهاإلنقاذها شقيقه تيوكروس بالمسرحية، كأنها تستنجد 

 
   -وإظهار نبله وأصالته: ها لزوجالزوجة  احترام   -ارابع  

 
موقفه، بعد فشل محاولت  يلقدر محتوم ف بوصفها نهاية نتحارعاد أياس فوسكولو إلى فكرة ال  - 42

 ،إقناعه بالعدول عن فكرة الموت. فقد جمع فوسكولو بين األساطير اليونانية القديمة يتيكميسا ف
 :مثل ،أعماله، وسابقيه من الشعراء اإليطاليين يعند هوميروس ف يالشعر الملحم :مثل
 المترحل والفييرى Petrarca (1374-1304) وبتراركا  يالمنفDante  (1265-1321)يدانت

Alfieri  بعض النقاد، الذين  يبهوميروس. كان ذلك رأ ةالمتجول، الذين كانت أفكارهم متأثر
 صورة المقلد. يإظهار فوسكولو ف ن يحاولو 

Cambon, , 2019, p.129. 

http://about.Jstor.org/terms. 

، ياألدب اإليطال يتحول إلى أسلوب جديد ف يأن أسلوب فوسكولو األدب Walshيرى  
كان و . يواإليطال يألنها مزيج بين البناء اللغوى الكالسيك ؛مهملة "أياس"أصبحت مسرحيته 

 واألبيات أفضل لدى الجمهور.  الخالص من حيث الموضوع ياألدب اإليطال
Walsh, 2009, p.140. 

عندما طلبت المساعدة بإحضار تيكميسا سوفوكليس ى لما ذكرته ويعد هذا المشهد صدً  - 43
 (: 804-803) تيوكروس شقيق أياس األبيات

Οἲ 'γώ, φίλοι, πρόστητ' ἀναγκαίας τύχης, 

καὶ σπεύσαθ' οἱ μὲν Τεῦκρον ἐν τάχει μολεῖν· 

http://about.jstor.org/terms
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حيث عيون زوجته،  يفالزوج وإظهار نبله ُيعبر عن قيمة الزوج  احترام ن  إ       
أثناء  44، (ςὸκλειν ὁ بالسيد العظيم والمشهور) زوجها أياس سوفوكليس تلقب تيكميسا 

من التألم والحزن هلكته أ ، وقد لياًل أصابته  يالتحوارها مع الكورس عن نوبة الجنون 
قوة تحمله  يفيتسم بصفة البطولة  يالذتوضح نبل أصل زوجها كما   . ( 216)البيت

 األبياتومرضه، ) الحفاظ على سماته البطولية أثناء غضبه  يفللصدمات، وحرصه 

319-321 ): 

πρὸς γὰρ κακοῦ τε καὶ βαρυψύχου γόους 
τοιούσδ' ἀεί ποτ' ἀνδρὸς ἐξηγεῖτ' ἔχειν· 

ἀλλ' ἀψόφητος ὀξέων κωκυμάτων 
 وثقيل على النفسسيئ إن البكاء بالنسبة له أمر 

 ؛يليق سوى برجل ضعيف ل
 إزعاجولذلك كانت صرخاته حادة دون 

، موضحة بها زوجهامر   يالتأثناء سرد األحداث للكورس  تيكميساتَُبيِ ُن           
ألنه تربى على أن الصراخ ل يليق سوى بالرجل  ؛ بصوت منخفض وبكاءه أياسأنين 

 اًل وثقيه ل ا مهينً  ًراأمنظرها أقوى من ذلك، فكان الصراخ  يفالجبان والضعيف، ولكنه 
 ًراومصد ًفاضعيجعله  أصابه؛  ِمم ا لما  ي بالخز يتمنى الموت بعد شعوره . على نفسه

 45 (. 408 -405 األبيات) ، اآلخرينلسخرية 

خرون، ل يعرفها اآلالتي عض األمور، ب ن هما يعرفو يكلالكورس وتيكميسا  ن  إ       
، لتوضيح هجوم أياس اتعقيدً معرفتهما أصبحت العقدة الدرامية أكثر شتركت اوعندما 

 

 . 30، ص8200منيرة كروان ،  44

أن تيكميسا تتخذ مكانة مختلفة عن أى من الشخصيات الذكورية  P.woodruff يرى الكاتب ودريف 45
بالمسرحية من احترام، مجد، تعاطف وعدالة. لكنها تتأذى من غضب الجنود، الذى يزيد حده 
عن المعدل المحمود، مما يتسبب فى ظلم خصمه، بالرغم من إنها تؤمن بضرورة حراسة شرفهم 

 والحفاظ عليه. 

woodruff, 2011, p.189. 
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 معرفته يفل يعرفه الجمهور، ويرغب  ولكن ما ، على القطعان، يعرف الجمهور هذا
أو على األقل كيف  ، اًل عاقأم  ًنامجنو من تيكميسا، سبب ما فعله أياس، هل أصبح 

وضحت أحتى هذا الوقت،  فيلم يتضح هذا األمر ترى تيكميسا فعلة أياس هذه؟ 
فقد  (259). ن بعقلهبها أثينا، وأصبح اآلأصابته نوبة ها بأن  تيكميسا هذا األمر، 

-239) األبياتفي  ستخدمت تيكميسا خلفية تاريخية لوصف تعذيب الحيواناتا

242).46  

بحالته النفسية المحطمة من رتقاء لالول تيكميسا توضيح فضائل زوجها ثم تحا     
 (:411-410)األبيات  ، الحزن واليأس

 
Ὢ δυστάλαινα, τοιάδ' ἄνδρα χρήσιμον 

φωνεῖν, ἃ πρόσθεν οὗτος οὐκ ἔτλη ποτ' ἄν. 

 البائس! إنك رجل فاضلأي ها 
 ولم تستطع النطق. ، من قبل عانيت

تخبره أن معه،  فتتأثر تيكميسا بحزن وهوان زوجها فتناديه فى بداية حوارها        
يقبل  ل ألنه ؛تدل على نبله ، ولم ينطق بها من قبل ،يذكرها اآلن يالتالكلمات 
 الهزيمة.

مثيلتها عند لصفات زوجها أياس مناقضة  47بينما ُتظهر تيكميسا فوسكولو     
ذلك و ، حمايةدون  وأسرتهاهي  الحرب يفوتركها  ،قسوته معها موضحةً سوفوكليس، 

 المشهد الخامس من الفصل الرابع: يف
O padre 

Del figlio mio!.. pur ti riveggio. 

 
46 Winnington, 1980, p.23. 

Monti   1828)-(1754مونتى  أعمال يتراجيدياته بمعزل عن التفكير ف يلم يكن فوسكولو ف - 47

 يتراجيدياته في مما يوضح نية الجمع الدقيق ف ؛كان يحب قراءة أعمالهم الدرامية ي، الذوالفييرى 
تساق ا ، ب Ajace, Ricciarda تهكتابة تراجيديا  يصورة تصويرية واقعية. حيث استعان ف

 األمور السياسية بالبالد. يقياس مراحل عمل فوسكولو التدخلية فل ي؛الزمن يالتسلسل التاريخ 
Bosisio,1980, 139-156, esp. p. 143. 
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 أراك ثانية.! ُبني   يا والد 
   التقسيم: يفمن حقه  أن ها ليست رغم من غنائم الحرب،  اتخاذهاوبعد 

Aja. Ove salvarti a me non resta. 

 .يل محفوظة  تبقأياس: حيث لم 
 على سلبيته وقسوته معها: اردً معه، حوارها  يففتبدأ بالهجوم  

Oh Ajace!...— 

Tu che pur gemi all'altrui pianto, i miei 

Occhi in amare lagrime nuotanti 

Non vedi? e dispietato hai! con me sola, 

Con me che forse t'amo unica al mondo, 

Sarai ? – Potessi almen perir io sola ! 

 يا أياس! 
 .اآلخرين( ببكاء اكثيرً إنك )تتأثر 

 بحر من الدموع.  يفسابحة  يعيونأل ترى 
 ،يوحد يمعوأنت عديم الرحمة! 

 !العالم؟ يفتحبك  يالتأنا الوحيدة  يمعأتكون هكذا 
  ! فحسبأنا  ليتني أموتيا 

 من  ةالحرب على الرغم من حبها له، متعجب يفتخلى أياس عن تيكميسا حيث        
 48. فهنا قوة شخصية تيكميسا فوسكولوانقاذهإل بالً من أرض المعركة، ولم يلق  هربه

مختلفة عن مثيلتها عند سوفوكليس،  يوه، سلوباأل اجعلتها تهاجم زوجها بمثل هذ
، يختالف السلوكوالوحياًء مع زوجها. ومرجع ذلك التغير احتراًما أكثر   تبدو يالت

القرن  يفعصر الكاتبين حيث تقديس المرأة اليونانية لرباط الزوجية المقدس، في 

 

 يأمر متبع فى األدب اإليطال ي،فعالان قالب يختيار فوسكولو للشخصيات ووضعها فاكان    - 48
تعددت لديه شخصية  يالذ Lombardi (1894-1834،)لومباردى  :هذا العصر، مثل يف

 مشاهد خطيرة.  يجيوش فمع الالجريح. كما كان يتعامل بحماس واندفاع مفرط 
Bosisio,1980, 139-156, esp. p.145. 
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 يفة والواقعي ينفتاح األخالقوالالخامس قبل الميالد، وإن كانت زوجة غير شرعية. 
   :بداية القرن التاسع عشر

A me ti volgi, o signor mio; deh porgi 

A me la destra, che mi trasse un giorno 

Di mezzo al sangue, alle rovine, al foco 

De'miei tetti paterni.–Ove mi lasci ?. 

Chi mi consola ?. Ohimè! corri; in periglio 

Forse è il mio figlio…….  

 يمناك ي  لإمد ! يا إلهى يياسيدانظر إلي 
 ايومً  ينتجذب

 نيران ومن بيناألطالل،  ومن بيتمن بين الدماء،  
 !؟يتتركن ين. ___ أمنزل أبي

 ،سرع؟___ واحسرتاه! أيُيرثين  َمن   
 !خطر؟ يف يبناربما يكون 

 يوالحامما تبحث عن أياس الزوج الُمعين ا دائمً لقد كانت تيكميسا فوسكولو        
ويالت الحرب. نعم، في يلحق بهم ذي الن الدمار والخراب، ممنقذها  هلها ولولدها، وأن

مساعدتها وحمايتها. استعطاف غرضه الباحثة أنه  له عن حبها، ولكن ترى  إن ها  ُتَعبِ رُ 
 مكانتها اوضحً ميثنى عليها  49أياس تأثر تيكميسا الشديد بسلوكه معها،وعندما يالحظ 

 :نفسه فى المشهد قائاًل لديه، 
Serva d'altri mai 

    Vederti meco ! –... 

 

تراجيديته  يكان لفوسكولو القدرة على استخدام العديد من األقنعة المبتكرة المرحة والمعاصرة ف   - 49
( 1811ياس )الدوائر األدبية بعد فشل أ يف لً كان متداو  ياألصل اليونانى، الذ :مثل "،أياس"
ليوضح لنا أن أياس يحتدم ؛ ، فقد جعله فوسكولو متعدد التعبيراتتقديم أياس الغاضب يف

 يبدع فأ بلعلى فوسكولو،  اصعبً ا أمرً  ذلك . لم يكنالمخادع بأجاممنون المغرور وأوديسيوس
 والتقدم به. الحدث الدراميوحدة  يبما يساعد ف ؛رسم شخصيته

Aloisi, Camilletti, 2020, p.43. 
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  اأبدً  أراكِ أنا ل 
 خرين!خادمة لآل

في ولكن ما تهفو إليه تيكميسا أثناء حوارها هذا مع أياس هو إنقاذ طفلها، قائلة 
 طفلها:بقدرته على إنقاذ ولكن يطمئنها أياس ،  .Il figlio mioالمشهد نفسه 

Di tutti 

Noi, solo, o donna, il figliuol tuo fia salvo. 

 .كِ صغير  أيتها المرأة، أنا الوحيد من بين الجميع، سأنقذ 
جعلها  ؛ إذ قدهو ما تهتم به تيكميسا فوسكولو إنقاذهو فقد كانت حماية الطفل        

تستعطفه إلنقاذ ولدها. لقد كان لحوار ما ن  إأكثر من زوجة محبة لزوجها، م ا أفوسكولو 
بتحمل مسئولية  اإليجابية،  من السلبية إلىتغير فكر أياس  يف دورتيكميسا مع أياس 

حوار أياس  يف اأيًض  المشهد الخامس من الفصل الرابع. ويتضح ذلك يف حمايتهما،
عن تمسك أياس بعروسه  50،المشهد السادس من الفصل الرابع يفمع أجاممنون، 

 تيكميسا.
sposo O ) 51 :نالحظ تعدد ألفاظ نداء تيكميسا فوسكولو على زوجها أياس        

mio!, OAjace mio!, O signor mio!,O padre del figlio mio!, O 
 

مكتملة وُمرضية  ، ذات نهايات يتحليل يفن يفوسكولو عن تراجيدياته بأسلوب أدب َعب رَ لقد   -50
قرن السادس أواخر ال يإيطاليا ف يانتشرت ف يللتراجيديا، الت ب ا للجمهور. فقد كان فوسكولو مح 

بأزمات صعبة سببتها  ر  ه من  للمسرح، رغم أ ا . كان محب  يالمأسو  عشر. حيث كان قائد اللون 
 بيئته الثقافية والسياسية المعادية له.  

 Bosisio, 1980, 139-156, esp. p. 140.   
فوسكولو ُتعد مثل تراجيديا تجريبية لخبرات  "أياس"تراجيديا أن  A.Fàvaroففارو ترى الناقدة     51

فوسكولو فى قراءة ودراسة األعمال الفنية األدبية لكتاب المذهب الكالسيكى الجديد والرومانتيكى. 
حيث أكد على فكرة عدم الفصل بين العلوم واأليديولوجية وأيضًا علم فقة اللغة. فقد أعاد صياغة 

رسائل وهى فى رسائل جديدة لوقت مختلف معاصر وواقعى،  وظفها نواع األدبية المجتمعية، و األ
 سياسية فى كثير من األحيان.

A.Fàvaro, 2018, p.7 

www.sinestesieonline.it. 

http://www.sinestesieonline.it/
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Ajace!)  ، بين ألفاظها تنحسر ابينما تيكميسا سوفوكليس (   δέσποτ' Αἴας ، Ὦ 

δύσμορ' Αἴας ،أياس يسيد ،ὦ Φίλ’ Αἲας  أياس ي عزيز يا ،ὦ ναξ  يسيديا) .
، رغم مشاعر من مثيلتها عند فوسكولواحتراًما فكان نداء تيكميسا سوفوكليس أكثر 

 بالمسرحية. تلقيهاالتي األبيات تنبعث من  يالتالحب الصادقة 
 
 :هالك زوجهال: رثاء الزوجة اخامسً  

 والتي تنتهيالداعم األول لسماتها األخالقية،  ُتَعد   ملحمة حب تيكميسا لزوجها،    
 من عودة تأكدتالنوم بعد أن ي فتخلد  يوهتظهر تيكميسا سوفوكليس حيث رثاء. الب

لهة لتحقيق ما يتمناه منها التضرع لآلطالًبا ، نتحارالعن فكرة  زوجها لصوابه وعدوله
لكن سرعان ما يناديها الكورس لتسمع أخبار محزنة عن (. و 686-685 )األبيات

مساندتها  يف كورس األصدقاءتطلب مساعدة ف  (.800-784 مصير زوجها، )األبيات
  ، واستدعاء تيوكروسἀναγκαίας τύχης تتلقى قدرها الشديد الوطأة على نفسها يوه

 . هللبحث عن مكانه اأخ

ه، من خالل انتحار يبلغ الحدث ُذروته بموت أياس، على الرغم من توقع الجمهور      
، مما زاد ؟، ولكن لم يعرفوا كيف سيحدث( 326-27) تلميحات تيكميسا األولى لهذا

  53تبدأ تيكميسا رثاءو  52. من شفقة الجمهور تجاه أياس وتيكميسا وترقب األحداث بدقة

وأنه قد طرد أفكار الشر من رأسه، ثم  ، تطمئن على حالهي ك ؛ خدعها يالذزوجها 
معه من قبل. فتنهض  مامثلما وجدته χάριτος مجدوال الحبه. فلن تجد انتحار دبر 

 
52 March, 1993, p. 25. 

http://academic.oup.com/bics/article-abstract/38/1/1/5682290. 
إن العالقة بين أياس وزوجته تيكميسا نابضة بالحب والتضحية، على الرغم من معاملة أياس لها   -53

ه. كما انتحار بعد  هسئولية موت زوجها بعد عثورها عليتأخذ على عاتقها م فإن ها  زمته، أبحدة فى 
دون التفكير  اوخاصًة بعد محاولة تيكميسا إقناعه بالبقاء على حياته سالمً  ،أنه مشهد مفعم بالرقة

 عليهما. ا حفاظً  ؛نتحارال يف
Kirkwood, 1994, p.104.    

http://academic.oup.com/bics/article-abstract/38/1/1/5682290
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 ،عليهتنوح  (، 812-807)األبيات إنقاذهللبحث عن مكان زوجها لمحاولة  ةً مسرع

لما  يالنفس والضطرابمن شدة الخوف  وتسأل طفلها الصغير عما يجب عليها فعله
 أماًل  ؛زوجها، ولكن سرعان ما تدرك ضرورة التحرك للبحث عن زوجها يصابها فأ
 :(809-808) . األبياتإنقاذه  يف

καὶ τῆς παλαιᾶς χάριτος ἐκβεβλημένη. 
Οἴμοι, τί δράσω, τέκνον; οὐχ ἱδρυτέον. 

 لم أجد بعد اآلن الحب القديم يإنن
 البحث عنه( يف) توانى أل  أ، يجب ؟يبن واحسرتاه، ماذا أفعل يا 

 الرثاء يفتجد تيكميسا زوجها أياس وقد لقى مصرعه بيده، تستمر  ماوبعد      
(.  973-891 )األبيات وصول شقيقه تيوكروسحتى  حضور الكورس،  يف البكاءو 

 :(896 )البيتزوجها   بعد انتهاء حيث تخبر الكورس بهالكها ودمارها

Οἴχωκ', ὄλωλα, διαπεπόρθημαι, φίλοι. 

 ُكلي ا األصدقاء، لقد انتهيت ودمرت أي ها 
 يالذخائفة من المستقبل،  يوه (941) رثاء حبيبها المفقود يفتشارك الكورس كما 

اليد  ستكون لهم ينتظرها أمام أعداء أياس، أجاممنون ومينيالؤوس وأوديسيوس، الذين
 أن تبكيهإل  ل تملك ها ن  أالبالد. ثم تستسلم لقدرها بالبكاء، موضحة للكورس  يفالعليا 

 : (904)البيت  اأيًض وهم 
Ὡς ὧδε τοῦδ' ἔχοντος αἰάζειν πάρα. 

 بجانبه يأبكل أملك سوى أن 

من أروع المشاهد الموجودة بمسرحية أياس سوفوكليس، مشهد تغطية  ن  إ          
المرأة الوافية  يهعن أعظم مشاعر الحب والوفاء للزوج. فها  َعبِ رُ يُ  يالذجثمان أياس، 

مهما كانت مستضعفة ومتواضعة أمام زوجها، محافظًة على منزل الزوجية، مهما 
ض مواقفها الحياتية الحاسمة، فتستر بع يفتسلك سلوك الرجال ها ن  فإتلقت من قسوة، 

 54. (915-19) موقف ضعيف يفقبل أعدائه وهو  وجها عن أعين محبيهز 

 
54 March, 1993, p.6. 
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كان منظره  ن  أل ؛ زوجها، تستر جثته بعباءة وفاًء لهعلى فراق بعد بكاء تيكميسا      
. ثم ( 922-915) ليحمل جثته من هذا المكان  ؛تيوكروس طلبت. اآلخرينعلى  ًياقاس

؛ مةرغم مكانته العظي θρήνων τυχεῖν يالقاسمن قدره  ييعان يالذتعود لرثاء زوجها، 
 :  (924-923)، األبيات مما جعله يستحق بكاء األعداء

Ὦ δύσμορ' Αἴας, οἷος ὢν οἵως ἔχεις, 

ὡς καὶ παρ' ἐχθροῖς ἄξιος θρήνων τυχεῖν. 

 يِ ئالس من الحظ  يتعان ن  مَ يا أياس، يا 
 كم تستحق البكاء حتى من أعدائك

 ةً موضححضور طفلها والكورس،  يفرثاء زوجها أياس  يفتستمر تيكميسا        
إرضاًء  ؛قضت بهذا القدر هأثين ن  أل نه؛ يعيشو  يالذهذا المصير  يفلهة إرادة اآل

أكبر قسوة  حزنها على موت زوجها ن  أ. ذاكرة ( 965 -944) ألوديسيوس، األبيات
 ألن ه ؛ولكن بالنسبة لها حزن عظيم .أوديسيوس مثل ئه بموتهعلى قلبها من فرحة أعدا

 :(973 -966) األبيات أحزانها ورحل وسط تركها

Ἐμοὶ πικρὸς τέθνηκεν ἢ κείνοις γλυκύς, 

 على موته أعظم من سعادة أعدائه يألم ن  إ

λιπὼν ἀνίας καὶ γόους διοίχεται. 

 فقد تركنى بين األحزان والبكاء وانتهى

أثناء دفن  ًة فيصامتثم تظهر  ،ُتلقيها تيكميسا يالتخر األبيات آهذا البيت  ُيَعد  و 
الصمت هو عالج حزنها بعد فترة طويلة من البكاء والنحيب على  ن  وكأزوجها، 

 زوجها.
تبقى تيكميسا على خشبة المسرح بجوار جثمان أياس حتى نهاية المسرحية، دون       

ي؛  الدرام بعد تفاعل وحيوية بالحدث  ي اأسطور  ًتاصمذلك  َعد  ويُ النطق بكلمة واحدة، 
 يفولكن ترى الباحثة أن ذلك  55.يتقليدأمر غير ه ن  أل ؛ جعل الجمهور يتفاجأ ِمم ا

 ؛ إذالجمهور نفسفي ومؤثر قوي لما له من تأثير  ، الحقيقة يخدم الحبكة الدرامية
التعبير عن  يمكنهال توجد كلمات  ن هأل؛ لتيكميساي النفسيوضح المعاناة والصراع 

 
http://academic.oup.com/bics/article-abstract/38/1/1/5682290. 

55 Ormand, 2015, p.77. 

http://academic.oup.com/bics/article-abstract/38/1/1/5682290
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 يالت، فأصبحت مستسلمة لألحداث بعد ما بدأت تستوعب الكارثة فقد زوجهال حزنها
تيكميسا بين  يالروحعن التواصل  رُ ب ِ عَ تُ فقد رسم الصمت لوحة فنية  .قت بهالح

 يسينتهللحديث عن كيف  يمرئوجثمان زوجها. كما كان لهذه اللوحة الفنية تأثير 
 56. يجب أن يكون عليها جسد أياس يالتالصراع حول النهاية، 

كما يتضح من صمت تيكميسا سوفوكليس تعقلها لمجريات األمور من حولها      
القرن ي فوضع المرأة و يتوافق  ي اتمثيل اوشدة حزنها، حيث ُتشكل ملحمة ونموذجً 

؛ مسرحياته يفتيكميسا مثل شخصيات سوفوكليس النسائية  فُتَعد  الخامس قبل الميالد. 
  57ا.جودهو وضع المواجه لموقف يهدد يفتقف  إذ 

صمت تام مع الحاضرين على خشبة  يف (1162 )البيت تدخل تيكميسا ثانيةً      
، (992-1039)األبيات أياس  بعد خطبة تيوكروس على جثمان شقيقهالمسرح، 

فكان من المالحظ صمت  (.1047-1162مينيالؤوس )األبياتومناقشته الجدالية مع 
ما ل ببطلة المسرحية غير المعتاد، فلم تنطق بكلمة واحدة، ولكن كان صمتها يتحدث 

 يوه ، (ًتابي 250لمدة )  ُتشكل بصمتها صورة فنية . ( 1168-84)  تستطيع قوله
 تجلس بجوار جثمان زوجها عند ركبتيه. 

 د  عَ يُ  يوالذليخدم رمزية حزنها بالصمت،  ؛وقد ُقصد صمت تيكميسا من سوفوكليس
    58تركها وحيدة مع صغيرها. يالذشكوى ضد زوجها أياس،  اأيًض 

 
ا لزوجها يعرض هؤ رثا مع الحبكة الدرامية، فربما كان  ا ُيعد صمت تيكميسا سوفوكليس متوازنً    - 56

ود من الجمهور بوج  ًبا ها صامتة يجعل هناك ترقؤ أزمته، ومن ناحية أخرى بقا  يقربها بجواره ف
يزيد من الحبكة الدرامية بالمسرحية. فإن معالجة سوفوكليس الدرامية لصمت  ي موكب جنائز 

الطقوس الجنائزية، حيث  يف يتجاه دور المرأة التقليد يللتناقض األثين ا نعكاسً اتيكميسا، ُيعد 
 كانت النساء تقود الجنائز ورثاء الميت .

Ormand, 2014, p.121. 
57 Mantelli, 2004, p.161. 
58  Stuttard, 2019, p.127. 
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 يفمشاهد عدة قبل رثاء زوجها أياس  يفتيكميسا فوسكولو مصيرها  يترثكما      
 يوهلقدرها وأسرتها على القدر األكبر من الرثاء، ا رثاؤهيحصل  ؛ إذنهاية المسرحية

في المركز األول على ستحوذت ا يالذذلك تختلف عن تيكميسا سوفوكليس،  يف
 جعلت الكورس يبكيه وُيرثيه معها. كمابالمسرحية،  زوجها رثاءمشاهد 

الحبكة  يف ي اضرور  ًراأمنهاية المسرحية  يفستخدام صمت تيكميسا ا د  عَ ويُ      
كانت على خشبة ها ن  فإتعرضت لها من قبل.  يالتجسد المعاناة القاسية  ألن ه ؛لدراميةا

 ،ثم تركت طفلها بالخيمة (، 544البيت)المسرح منذ وقت طويل مع طفلها وأياس
  59.(986)البيتوتحضر ابنها ثانية بعد دخول تيوكروس  ، وأخذت تبحث عن زوجها

ب من أرض الدمار و أمر العراف كالخيس تيكميسا فوسكولو بالهر  أنلكن بعد 
المشهد  يفالبكاء على األطالل ورثاء والدها، قائلة  يفلحياتها، تبدأ  انقاذً ا ؛ والهالك

 األول من الفصل الخامس:

O padre mio!. beato 

Re di beati popoli ti vidi. 

Chi ti strappò la tua corona ? Ajace 

Struggea la sede de' tuoi Numi; Ajace 

T” incatenò: pianse il crudele; e a Grecia 

Ti strascinò di cenere cosperso; 

 ! إنك ملك محظوظيوالديا 
 ترى مباركة الشعب ) لك( 

 هتك؟ آلمز ق تاجك؟ هل أياس دم ر عرش  ن  مَ  
 هل أياس قيدك بالسالسل، باكيًا القسوة؟ 

 ؟يالقاسرماد اليونان  يفوهل سحبك 
أقل ما  ن  فإنتيجة طبيعية لقسوته مع والدها،  ؛ نتماء تيكميسا لزوجها أياساعدم  ن  فإ

كان يجب على أياس من وجهة نظر تيكميسا، أن ينقذ والدها من الحريق أثناء 
 :الحرب

 
59  Ormand, 2014, p.120.   
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O Ajace, 

Tu almen ti salva dall'incendio. 

 يا أياس، 
 من الحريق. نفسك تانقذعلى األقل 

من قسوة  60يالداخل حتراقها اتستخدمه تيكميسا كناية عن  يالذأسلوب النداء  يف ن  فإ
 ،حبها لوالدها :الوطأة على قلبها، وهما ينشديدبين أمرين  يفه –تحبه  يالذ –أياس 

ولذلك تطلب من والدها أل يغضب منها  ؛ والدهايقسو على  يالذوحبها لزوجها 
 ويلعنها:                                              

                              O padre mio, mio padre,   

Non maledirmi tu. 

 يياوالد، يوالديا  
 يتلعنل  

تسامحه بحبها له، وترثيه عند  فإن ها وطنها وعائلتها،  َدم رَ  زوجها  ن  أالرغم من ب       
ذلك تماثل تيكميسا سوفوكليس، كما تماثلت  يف يوهبها من مصائب. لم ا أالموت لما 

، فقد حاولت تيكميسا نتحارعن فكرة ال يبالتخلأياس قناع إمحاولة  يفمعها من قبل 
 61فسها وصغيرهما.ني هلمس أوتار قلب زوجها من خالل حبه لوالديه ولها 

 يالذ لزوجهال يلعنها، ولكن على ماذا؟ هل لحبها  يكحيث تسترضى والدها      
 تالحظ الباحثةممن قتل والدها؟. لكن نتقام الأم لعدم عزمها على  ؟أهان والدها

التكرار  ، ويؤكدوالنتقام التسامح داخل تيكميسا، بين الحب والكراهية، ب ًداشديًعا صرا 
صراعها    O padre mio, mio padre))ا التوسل لوالده يفذكرته تيكميسا  يالذ

 
، هذا العنف الذي  يقود العنفيؤدي إلى ، أثناء الحروب بتوتر وجودي المرأة  كثيًرا ما ُتصاب  -60

، القلق بين الذعر ما  مضطربةأفعال في  ا واقعي   تلك الصراعاتتجسد ت, نفسيةإلى صراعات 
 يهو مجموعة العواطف المتجاذبة التو  ؛الوجدانيالنشطار العاطفي و ب وهذا ما يسمى والتوتر.

  الصراع .تزج فيها الحب والكره، التقرب والتنافر، التعاون و يم
 .150، ص م2010 ،ميشيل غود فريد

61  Viglione, 1905 , p.89. 
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مستكملة تعبيرها عن التألم والمعاناة الداخلية بالصمت، ثم تستأنف . هذا يالداخل
 :المشهد نفسه يف ا لوالدهارثاءه

udremo 

Delle vittime i gemiti: il mio padre 

Mi chiama... io manco. o terra ecco io t'abbrao 

Coprimi. (cade e viene soccorsa) 

 ، سنسمع شكوى الضحايايوالد
 ،ها أنا أيتها األرض ،ول ُألبي النداء ،يينادين 

 .( كِ بتراب ) يغطين، أعانقكِ 
لموت وأن تدفن احديث تيكميسا هذا كناية عن تمنيها  وُيَعد   عليها.  امغشي  ثم تسقط 

  يالتمن معانتها الداخلية والخارجية،  وهرًبا على ما حدث بعائلتها،  احزنً مع والدها، 
 فترة أخرى من الصمت. يف تؤكدها
    ”Ajace”, “Ricciarda“ يمسرحيتالفصول األخيرة من  يفعتمد فوسكولو ا لقد      

لعمل استراحة استثنائية، إلدراك الجمهور خطورة الحدث وبلوغه ُذروته  ؛على الصمت
ُيضعف الحبكة  ًراأمفكما يراه البعض  62.يالتمثيلالدرامية، وتبادل فعالية المشهد 

تحدث بما ل ه ن  أل ؛ الدرامية، تراه الباحثة أنه من أعظم المشاهد العاطفية بالمسرحيتين
، أكثر من الكلمات يالنفسوبالغ عن شعور تيكميسا  بأسلوب مؤثر َعب رَ  ي: أ ؛ يقال

لزوجها فيما سبق، فإذا ا رثائهعن  َعب َرتذلك المشهد. فقد  يفكانت سُتلقيها  يالت
 يفل يبعث التأثير  اتكرارً ، سُيعد ي حوار أو  يكالم مشهد ىلإتحول المشهد الصامت 

 تيكميسا.مع  اتعاطفً أقل  يجعلهِمم ا  المشهد نفسه؛
زوجها ووالدها ووطنها،  يترثعندما ومن مشاهد رثاء تيكميسا فوسكولو لقدرها،      

 المشهد األول من الفصل الخامس: يف

Ah i Numi 

Da che infelice io fui, più non m'udiro! 

Patria e pace mi han tolto, e padre. tutto 

 
62 Bosisio, 1980 , 139-156, esp. p.148. 
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M'han tolto: sposo mi torranno e figlio.– 

  ، أيتها اآللهة
 منذ أن صرت تعيسة! ليصغى تُ  م تعوديل

 والوالد  63والسالم، ،الوطن يلدمروا 
 .بنوالالزوج  يلأضاعوا  ؛الجميع يلدمروا 

المشهد األول ي فمع العراف كالخيس  هاأثناء حوار تستكمل تيكميسا رثاء قدرها      
لها اآلن األزهار أصبح  يالت، بهليناالحالي تقارن وضعها وهي من الفصل الخامس، 

تشاهدها تيكميسا من دماء ونحيب  يالتالحرب جواء أغضون في ونشيد المحبوب، 
  وجثث موتى. 

[…] date all'argiva 

Elena il regio peplo; a lei le rose 

E l'amoroso canto […]   

Intanto 

Fra i morti, il sangue, i gemiti  

 أرجوس يفأعطيتم هيلينا الزهور 
 والشارة الملكية
 ونشيد المحب

 الدم، والنحيب.و  كنت بين الموتى، أنيحين  يف
 يالذتجربة فوسكولو  :كانت األخالق مسئولية تُثقل عاتق الممثلين، مثل  لقد      

لتحقيق التصور  ؛ شخصية ضرورية ومناسبةتجاهات ا كسر التقاليد وابتكارراد أ
 يلمسرحيتالفصول األخيرة  يفولذلك يختار فوسكولو  ؛لمسرحية أياس يالخيال

 
 ًقاالتضحية من أجل الوطن، وذلك طب يعن أفكاره ف "أياس"تراجيديا  يفوسكولو ف َعب َر  لقد    - 63

ء، ي: فقدان كل شأمر  رائع  : "التضحية لوطننا "األخيرة Ortisخطابات " يمه فوسكولو فد  ق لما 
أكيد، لن نبقى هنا للبكاء على مصائبنا، وعارنا". وقدم فكرة  يعلى الرغم من أن الحياة ستأت

 . ”Ajace“قبل  ”Tieste“ه تراجيديت يالتضحية ف
Carone, 2014, p.63. 
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"”Ajace”, “Ricciarda" كما فترة استثنائية،  يفستخدام الصمت لعمل استراحة ا
تتضح  يالت، يالدرامضرورية لحبكة الحدث  د  عَ تُ  يلت، امن قبل إليه سبقه سوفوكليس 

 64 (Ajace, pp122,127). الشخصياتكلمات  يف

هلك  يالتلتوضيح معاناة تيكميسا،  ؛ ستخدم فوسكولو أسلوب المقارنةاوقد      
تخلى  يالذألياس، ها ئووفالتجسيد قوة حبها  اأيًض أحزانها.  يفأحبابها ول مشارك لها 

كانت رثاء قدرها من خالل عقد مقارنة بين ما  يفوتستمر تيكميسا  عنها من قبل. 
 65: المشهد نفسه يفكالخيس  ععليه من قبل وحالها اآلن، أثناء حوارها م

E oh quante vergini guidavano 

Meco le danze; e zefiro sciogliea 

Le lor trecce odorate; ed I miei passi 

E il mio sembiante illuminava il sole, 

 ييرقصون مع! كم من العذارى كانوا يويل
 يرقصات وقد كنت أتمايل كالنسيم ، )كانت( 

 ذات الروائح العطرة يوخطوات  
 .يتأُلق  يُتضوكانت الشمس 

وهو تجسيد لخوفها من أهوال الحرب  ؛ خرآتيكميسا قدرها بشكل  يترثكما      
 الخامس:نهاية المشهد األول من الفصل  يفطة بها. ويتضح ذلك يالمح

Spaventoso silenzio !. E non fremea 

Di minacce, di carri e d' omicidi 

La terra intorno?. Appena odo da lunge 

Il burrascoso mugito del mare. 

 
64 Bosisio, 1980 , 139-156 , esp. p.147. 

 ,Soph.Ajax)معركة  يأسيرة ُأسرت ف ا لم تكن تيكميسا سوفوكليس زوجة فقط، لكن أيًض   - 65
يركز على العالقة األسرية ويقدم المرأة كزوجة   (Politics)عمل أرسطو  ي. وف(211,489

(1253 b7)  بحالة  . فإن إشارات أرسطو هذه لم تفِ  (1259)والعالقة الزوجية برجل حر
تجسيد شخصية  يالمرأة األسيرة، فمن الممكن أن يكون قصد بذلك توضيح براعة سوفوكليس ف

 تيكميسا األسيرة بشكل مبدع وجديد.
Fortenbaugh, 2006, p.246. 
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 تخافاآلياله من صمت مخيف! .... 
 من العربات والقتل ؟! من التهديدات 

  فقط أسمع من بعيد ! ؟كحولمن 
 الهائج.خوار البحر 

حوارها مع العراف  أثناءالمشهد السادس من الفصل الخامس،  يفأيًضا      
 66.يليونان اصغيرها المخطوف من ِقبل الجيش عادة إ كالخيس، عن محاولة أياس 

O fratricida; e nell'onde il mio figlio 

Insegui, e dopo il padre suo lo svena. 

 بين أمواج البحر، يولد يتطاردويا من  التي تفتك باألشقاء،  أيتها الحرب األهلية،
 والده نحو الهالك.ستقودين ببعد ومن  

يعرف حاله،  ل يالذالموت،  يفيناديشعر بالندم،  يالذأياس،  فيفتؤثر كلماتها هذه 
 بكلماته حتى صدمة موته تيكميساتتأثر  من الشعور بالذنب تجاه ولده الصغير،  هرًبا

 :المشهد نفسه يف
TEC. Ohimè! Sul brando 

Si sorregge, e vacilla. – O Ajace mio, 

Vieni; sul petto mio spira. Io ti seguo. 

  تيكميسا: واحسرتاه! يسند على السيف
 أياس، يزوجيا   -ويفقد توازنه. 

 سألحق بك.....  ي صدر على  تلتقط أنفاسك األخيرةو ، فلتأِت  
 يفذلك  ةيتخبطه األعداء. موضح ايتيمً  مات والده، وأصبح  يالذولدها  قدر يتبكثم 

 67.زوجها وتلوم أجاممنون  يتبك يوهالمشهد الثامن من الفصل الخامس، 

 
إلكساب الحدث  ؛خر فصلينآ يتيكميسا وتيوكروس شقيق أياس ف يفقد قدم فوسكولو شخصيت - 66

  دأبعد تيوكروس عن المعسكر ألهميته عن يواقعية، من خالل حيلة أوديسيوس، الذ يالدرام
، حيث توقف يالتقدم بالحدث الدرام يبارع ساعد ف يأياس. فقد كان لتلك الشخصيتين دور درام

مسرحيته   يسوفوكليس من قبله ف المعارك والخالفات بين أياس وأوديسيوس وأجاممنون. فقد عبر
 نوبة جنونه. يبذبح أياس الغاضب للقطعان ف

 Fortenbaugh, 2006, p.24. 
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TEC. Ahi misera! O mio figlio, 

Più non hai padre! 

 ،يولدويُلِك أيتها البائسة! يا 
 اآلن.لم َيُعد لك والد بعد 

تبلور دور : ، وهينتائجأهداف و نهاية هذا البحث نخلص إلى عدة  يوف        
سوفوكليس  "أياس"مسرحية شخصية تيكميسا الزوجة من خالل  يفالمتمثل  المرأة

دور مؤثر  فإن ه المسرحية، في الرغم من تقلص أدوارهن على ومثيلتها عند فوسكولو، 
تضحت من خالله مالمحن األخالقية كزوجات ا ، الدراميةمجريات الحبكة  يف

من حزن  ظهور قيمهن األخالقيةاألساسي في الحب هو الدافع أسيرات. فكان 
المرور بسالم من محنته  يفله لمساعدته  حترامالظهار إ . وخوف على مصير أياس

تقديم  يفتجلت شخصية تيكميسا و مشاركة الزوج أحزانه ورثاء موته. و  ،النفسية
 يفوافية ومحبة لزوجها، ضعيفة أمام زوجها وقوية سوفوكليس لشخصيتها كزوجة 

مواجهة الصعاب، وتحمل مسئولية تلك الصعاب على عاتقها. وتتضح هذه القيم 
وتعاملها مع جثة زوجها  ،مشهد بحثها عن زوجها يف التي تتصف بها لهاكاألخالقية 

صمتها أمام جثمانه من أعظم المشاهد كان بحب ووفاء رغم صعوبة الموقف عليها، و 
شخصية  َعد  تُ كما  هذا الوقت. يفيكميسا تمر بها ت يالتالمعبرة عن الحالة النفسية 

حيث فوسكولو،  "أياس"مسرحية  يفا وتواضعً  اسموً تيكميسا من أكثر الشخصيات 
ُتجسد شخصية األسيرة الفريجية ذات القيم األخالقية الرفيعة. وقد وظف فوسكولو تلك 

تحياه الشخصيات  يالذعالم الصراع المميت،  يفتبدوا جالية  يك ؛ الفضائل
 

 ي اسياس ًزاألنها ُتعد رم ؛فوسكولو بعد عرضها األول "أياس"مسرحية لقد حظرت الدولة عرض     -67
،  Moreauولم تكن أدبية بشكل كامل. فكانت شخصية أياس إشارة إلى الجنرال  ًضا،ُمحر 

كان  ي، والبابا الذNapoleone بظاللها على شخصية نابليون  يوكانت شخصية أجاممنون ُتلق
عتراف فوسكولو بصحة تلك ا من عدم ُيطهر ويتكهن بشخصية العراف كالخيس، على الرغم 

مما أدى إلى نفيه من المملكة اإليطالية إلى اإلمبراطورية الفرنسية. وقد أخذ حق اللجؤ  ؛الرموز
 إلى مدينة فلورانسا. يالسياس

Russo,1946, 437-449, esp.  p.458. 
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األسطورة بين . حيث جمع فوسكولو يالواقععالمه  يفبالمسرحية، وُيعاصره فوسكولو 
عن بقاء الحرية ،  ي أسطور  يتاريخبين القديم والحديث من خالل حوار  ي:أ ؛ والواقع
تراجيدياته باألسطورة في كولو تأثر فوسكما  68من الحبكة التقليدية للحدث. بدلً وذلك 

عصره،  يف ياإليطالتمثيل قيمها األخالقية المشتركة مع ثقافة المجتمع  يف غريقيةاإل
وذلك ما أوضحه  69كل زمان ومكان. يفللطبيعة اإلنسانية للبشر  اأيًض والصالحة 

  مسرحيتين. التحليل 
حلقة الوصل بين  ، فتتضحبين المسرحيتين عند تطبيق المنهج المقارن ا م  أ       
  مالمح التأثير والتَّأثر  يًضا، وأوالحديث كى يكون لبنة تساهم فى تطوير الدراماالقديم 

فكان التشابه  ،المالمح األخالقية للزوجة تيكميسامن خالل  "أياس" يمسرحيتبين 
  ،معالجة الشعراء لتلك المالمح يف ًفاختالف طفيالا كان مبين ،بين تلك القيم ًماعظي

كانت سمة تيكميسا سوفوكليس زوجة محبة لزوجها، بينما كانت تيكميسا  فمثاًل: 
تيكميسا سوفوكليس  تبدو فوسكولو ُأم تخاف على صغيرها أكثر من محبوبها. كانت 

 يفوعاطفتها الجياشة لزوجها  ،فجأت الجمهور بقوتها هابداية ظهورها لكن يفضعيفة 
وأقل عاطفة من مثيلتها. فقد  ، قوة فوسكولو أكثر عندتبدو بينما  .نهاية المسرحية

حازت تيكميسا  حين يفكل المالمح األخالقية للزوجة  يفتجلت تيكميسا سوفوكليس 
  ل تزيد ول تنقص بمالمح أخرى.  يالتتلك المالمح،  يف يالثانالمركز  فوسكولو

 
 
 
 
 

 
68 Peterson, 2010, p. 46. 
69  Piccioni, 2010, p.99. 
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