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يمثللا تناصللنص اص للمتً منمللنً مللا اصن للم رمللن سمتى تنوللم  تنم للم  ر  س 

تنذى يقلس  دلرسم   ن ل  كل  م لم ملن ي لم  ردن ي لن   metatheatreرتنميانثينامر 

 ك  تنرمتمن تنمال يمية تنقريمة.   dramatic illusionتنرمتم ر 

ا صؤ ا نلاصنص ك  تنامتجيرين ت غميقية، يجرم دصلن  ا صلقل  تنءلسى سقدا     

ال  تنم للل  تنلرمتم  رتنميانثيلنامر ساصن لمك، سملذن  الل  تنم للل  تنلرمتم  

 رت ي ن  تنرمتم ر س ممياه ك  ما ما تنامتجيرين ستنمسميرين ت غميقية .  

 عناصر الميتاثياتر 

 performance criticsتنم للم   نقللر دتر مللؤ متً تمامللن  صقللنر تنوللم     

دسجسر اصن م تنميانثينام كل  تنمسميلرين ت غميقيلة دسجله الن  ستنمسميلرين تنمسمنصيلة 

يومللا اللل  م للم ت ي للن   –دوصن للمك تنماوللرر   -. كننميانثيللنام  (1)دسجلله  للنص 

تنرمتم ، سي سا رسا تصرمنج تنجم سم ك    رتث تنمسميرين ساونلفله ملش ص  لينا ن 

تنا  اونص  ما  لا   الق  . كمثا مذت تالصرمنج سذن  تناونلف ياصنكينا ملش تنسءيوة 

 .(2)مرف تنمسميرين سمغدتمنً تنمسءسا 

ستنوصن م تنميانثينامية تنا  تافق صقنر تنوم  تنم لم   الل  سجسرملن كل     

 تنمسميرين ت غميقية ستنمسمنصية اامثا كيمن يل  : 

 .  intertextualityتناصنص -1

 .  play – within – the playم ية رت ا تنم م ية م -2

 ت صنمتت تنءمصية إن  تأل رتث تنجنمية . -3

 ديا تنممثليا ستنجم سم .   rapportاالقة تناآنف -4
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ستنوصن م تنميانثينامية تنثالثة تألسن  يمما إرمتم لن كل  تنامتجيلرين ت غميقيلة. 

قنملة االقلة االي  تنالآنف دليا تنممثلليا  من تنوص م تنميانثينامى تنمتدلش تنمامثلا كل  إ

ستنجم سم كقلر ملنا مق لسمتً كقلل الل  تنمسميلرين ت غميقيلة، سي لوف سجلسرك كل  

 تنامتجيرين ت غميقية.  

كلل  موللم   ريثلله اللا رتنميانثيللنام ساللفى  – Burianيقللسا دياللم دميللنا 

 metatheatre and the burden of the precedentsتنمءسخ نالثثيم تن لندقيار 

إا اقننير تنم مح تنامتجيرى ت غميق  ن  اما ا م  دسجسر االقة اآنف ديا ممثل   –

تنامتجيرين ستنجم سم، سإا مثلا ملذك تنوالقلة منصلت مدن لة كل  تنمسميلرين ت غميقيلة، 

 . (3) يث منا تنممثلسا يسج سا كي ن  لند   إن  تنجم سم دصما مدنصم

 اإليهام فى الدراما اإلغريقية

ر تنوم  تنم لم   اوميفلنت اريلر  نم للل  ت ي لن  تنلرمتم  تنلذى يُقر  صقن

 منا يا  م مك ادم تنوصن م تنميانثينامية تنورير  سك  مقرما ن تناصنص.  

ت ي ن  تنرمتم  دثصله امميلد ماست لا ادريله تنص  لينت  Doverيُومف رسكم 

 لم ية.  ملن دليا غيم تن قيقية ) ى تنممثلسا(  ثصنى اقم  ن نمستقف لن تن يننيلة كل  تنم

Bain  كيمى  ا ت ي ن  تنرمتم  يا قق ما  الا اظنمم تنممثليا دثص   م   صف ل   قلر

 نمست صفس تنص  ينت تأل لسمية تنا  يؤرسا  رستممن الل   صلدة تنم لمح، س ا 

 . (4)تنجم سم منا يقدا مص   ذن  تناظنمم

للل  مصللنام  مللن إدللمتمي   مللنرك كيقللسا اللا ت ي للن  تنللرمتم  إصلله تن لليلم  ا

تنجم سم، سم نسنة إقصناه دثا من يمتك كسق  صدة تنم مح مس  قيق ، سدننانن  يصلرم  

 . (5)تنجم سم ك    رتث تنم م ية سص  ينا ن 

يوامر ت ي ن  تنرمتم ، إذا، الل  للمكيا   ن لييا مملن تنجم لسم ستنممثلليا. 

متجيللرين ساادللنيا امتى صقللنر تنوللم  تنم للم    للسا رمجللة سجللسرك كلل  مللا مللا تنا

 ستنمسميرين ت غميقية .  

الل  ت افلنى ت ي لن  تنلرمتم  ملا تنمسميلرين  Sifakisدور  ا يدمما  يفنميس 

ت غميقية، يوسر سيصف  مذن  سجسرك ك  تنامتجيرين ت غميقيلة، سيقلسا إصله كل   الكله 

ا مش تنصقنر تنذيا يؤيرسا سجسر ت ي ن  ك  تنامتجيرين ت غميقية،  صملن يواملر الل  ملس

غميدنً امنمنً ال  جم سم تنم مح ت غميق  كل   –مظنمم   يمسنسجية  –ذن  ت ي ن  

تنقما تن نمس ق. ، سإا ت ا رت  مذت تنم لل  تنرمتم  ك  تنامتجيرين ت غميقية ملس 
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) ى  صلله صلح ي للرث كل  غيللم دمنصلله  anachronismصلس  مللا تنمفنمقلة تنانمي يللة 

 .(6)تن  ي ( 

 ي ن  تنرمتم  منا ي يلم ال  جم لسم تنامتجيلرين  ا ت Mueckeيؤمر مسي  

ت غميقية، س صه ت اف  امنملنً سنل  يملا نله سجلسر كل  تنمسميلرين ت غميقيلة، ذنل  ألا 

االقة تنممثليا دننجم سم ك  ما ملا تنصلسايا تنلرمتمييا منصلت م الفلة . كننامتجيلرين 

 . (7) جار تنجم سمرين كمنصت امثا رما منصت اُمثا ر من ر تنجم سم،  من تنمسمي

دسجسر ت ي ن  تنلرمتم  دصلما ستءل  كل  تنامتجيلرين  Bainمغ  تاامتف ديا 

ت غميقية، إال  صله ال يوالم  الل  سجلسرك ملذن  كل  تنمسميلرين ت غميقيلة، كممثللس 

يلَرَ اسا كل  كقلمتت لسيللة  ص ل   ُصلنس مص مملسا كل   –ال   ر قسنله  –تنمسميرين 

 . (8)كإص   ال يءوسا جم سم تنمسميرين ك  تن  دنا  تأل رتث تنرمتمية، سدننانن ، 

 ا ت ي لن  تنلرمتم  ملنا  Pickard – Cambridgeيسءل  ديملنمر ممدلمرج 

ي اغمق دما تنوم  تنم م   تنامتجيرى مله، سدصما ماست ا ي وف موه م لمك 

.  ملن دننص لدة نلمسميلرين ت غميقيلة كيللمى  ا ت ي لن  ملنا مسجلسرتً درمجلة  قللا، س ا 

 مك منا يا  ديا تن يا ستآل م، كءالً الا  صله ملنا يواملر الل  تألقصولة ستألديلنى م

 . (9)ستن لفية تنم م ية 

إا ذنلل  ت ي للن  مللنا مسجللسرتً كلل  تنامتجيللرين  Chapmanيقللسا اصللندمنا  

ستنمسميرين، سنما ظ سمك كل  ملا مص ملن ملنا ياجلل  دلرمجنت مافنسالة، ألا صلومتى 

رين منصست ياونملسا مش تنجم سم دصلما م اللف. كفل  غيلنف تنامتجيرين سصومتى تنمسمي

 لة تناآنف ديا ممثل  تنامتجيرين سجم سمم ، تدرترت رمجة ت ي لن .  ملن كل  سجلسر 

ال  تن للة دليا ممثلل  تنمسميلرين سجم لسمم  كقلر سمصلت الل  تنرمجلة دولر  ا  ُالي  

مللة ست يمللنى  نممثللل  تنمسميللرين تنوريللر مللا تنفللمص نالا للنا دللننجم سم ادللم تن م

ستن ريث تنمدنصم. سقر ت لاغا صلومتى تنمسميلرين  للة تنالآنف ملذك مل  يم لمست ملا 

 الن للن ذنلل  ت ي للن ، سيُ مجللست تنجم للسم مللا ت للاغمتقه كلل    للرتث تنمسميللرين 

 سص  ينا ن تنسءيوة.  

ادق  ناصندمنا مال ظة ال  قرم مديم ملا تألمميلة  لسا ت ي لن  تنلرمتم  كل  

يقية. إذ يمى  ا ذنل  ت ي لن  نل  يملا ماست لالًَ ، سنل  ي لاسا الل  تنامتجيرين ت غم

جم سم تنامتجيرين ال  ص لس رتمل  . إذ ملنا يلا  م لمك كل  دول  تنمستقلف تنرمتميلة 

ن  ن ية تنجم سم تألثيص  تنمفملة  ينا تنمستقف تنونلفية. كنن مت تنذى ملنا يُ لي  
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دم الا ت لاغمتقه كل  تأل لرتث ال  ذن  تنجم سم  ثصنى تنومس  تنامتجيرية، منا يو

ستنص  ينت تنرمتمية ستصرمنجه مو ن دفوا ذن  ت ن ن . سألا جم لسم تنامتجيلرين كل  

تنقما تن لنمس ق.  ال يقلا   ن لية ستصفولنالً الا تنجم لسم تألثيصل  تنمون لم تنلذى 

يُصللنمر امتجيللرينت  ي لل يلسس س للسكسمليس سيسميديللريس كلل  مصلقللة إديللذتكمسس 

تنقريمللة(، ستنللذى ي للمج اللا  للماه س للمسصه، سيقللف  Επίδαυρος)إديللرتسمسس 

سي للفق د للمتم   لليا يجامللش صللما  نماللمت س سمي للايس كلل  م للم ية ر نماللمتر 

Ηλέκτρα  ن لللسكسمليس، سصلللما مميس لللن س يلللسا كللل  م لللم ية ر يلللسارΙων 

نيسميديريس، ث  يوسر دور ذن  سياندش دقية تأل لرتث تنم لم ية كل   لمت. سملا ثل ، 

 ا إممنصية م م ت ي ن  تنرمتم  منصت مان لة كل  تنامتجيلرين ت غميقيلة  يمى اصندمنا

 . (10)ك  تنقما تن نمس ق. 

 نُبذة عن التناص فى األدب الكالسيكى القديم 

الل   صله  لرى نلصص  –مم للل   ردل   –يُومف م ملر اصلنص  تناصلنص    

ص ليا دصلما  ندق يامرر درمجنت مافنساة ك  صص ال ق، ممن يسء  تنوالقلة دليا تن

 ى تنلصص تنلذى اسجلر كيله اثلنم  - intertextيؤثم ك  لميقة قمتى  تنصص تنماصلنص 

نصص  ندق. سيللق صقنر تألرف ال  تنصص تن ندق تنمؤثم م لل  رتنلصص تأل لل ر 

hypotext اَْقد ار ،  من تنصص تنال ق تنماثثم ده كيللقسا اليله م للل  رتنلصص تنُم لْ

hypertext (11). 

ت غميق تناصنص ك  تنصلوم تنمل مل  قدلا  ا يومكلسك كل  تنصلوم نقر امف    

تنامتجيرى. كننممى  يا يقم  مل مة رتألسري يةر ال ي انج إن  مصقة ك  إرمت   منت 

تناصنده ديا اسر   سري يسس إن  إيثنمن ساسر   جنممصسا إن   مجسس. إذ امر ك  مذك 

ا  ن  اما  سى ق ة ص س  سقاا تنمل مة إصنمتت ارير  إن  تأل لسم  تألسمي اية تن

 .(12)ستصاقن  

ستناصنص ك  تألرف ت غميق  ياورى  رسر تألصست  تألردية تنم الفلة، سملذن     

الثثيم رإنيلنذ ر ملسميمسس  Zadorojnyi رسر تنصوم ستنصثلم. يسءل  دترسمسجيصل  

نثسميريريس  ليا يقلسا إا تنصلنمح سملس يوللق كل    Ιστορίαιك  مانف رتناستميخر 

ف تناللنمي   يصلليم إنلل  اللثثم إ  للرى  ستصلليه اللل  تنماللنف تن للندش مللا ذنلل  تنمؤنللَ

ثسميريريس تنستء  دننمانف تنثنص  ملا رت نيلنذ ر . كثسميريلريس  ليا ي لف صلمسى 

صيمينس ك  تن لنف تنلذى  م لله إنل  تآلثيصيليا  ثصلنى  ملاله الل   لقلية يصليم إنل  
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 ا اصدوت دننمنى تنذى دقيت كيه ملر   تن فا تألثيصية تنا   نم ما تن وف قينرا ن دور

( . يقللسا دترسمسجيصلل   ا 3،  لللم12لسيلللة )تناللستميخ، تنماللنف تن للندش، تنف للا 

ثسميريريس ك  مذت تنس ف يمرر  رى  ريث  جنممصسا إن  جملس  تألمجيليا  ليا 

يللف مص   تنمستكقة ال  تنوسر  إن   م  تنسلا، دور  ا كصلت تن ملة ك  تال ايالى 

تر  لستا  صستت ا وة ا م  كي لن  صلف تن لفا، سامت لت  دلنا تألصلماة ال  لمس

 . (13)( 135 – 134ستن ستمى )ت نينذ ، تنمانف تنثنص ،  دينت 

سإذت منا تناصنص ياورى  رسر تألصست  تألردية، كإصه ياورى مذن   لرسر تنلغلة    

 مسميمسس . تنست ر . كننصنام تنمل م  كمجيليسس يمرر   ينصنً  رى من سمر اصر 

الل  الثثم  Armstrongمش ميديمن  مم لامسص   Westاافق  ايفنص  س ت    

كمجيليسس د سميمسس  يا ي ف جديم  مميت ال  ن لنا  ص ي ليس تنلذى يقلسا : 

"Creta Iovis magni medio iacet insula ponto"  

 ركف  س ل تند م اقش مميلت، جديلم  جلسديام تنوظلي ر . )ت يصيلنر ، تنمالنف   

(. كلقر سمر ك  ر سري يةر ملسميمسس س لف ممنثلا نجديلم  مميلت 104تنثننث، ف

ال  ن نا  سري يسس تنذى جنى ماصملمتً سملس ي نللف دسجاله دصيللسد ، سي لف ن لن 

 ال  تنجديم  سيقسا :  

 ".  '     ر

سار رمصللن   م  )اُ للم ( مميللت اقللش كللل  س للل تند للم تن مللمى تنلللل    

 ( . 172، ف 19)تنمانف

( الل  187 – 183 من د رر من سمر كل  ت يصيلنر  )تنمالنف تنثننلث،  ديلنت.  

ن نا  ص ي يس  ليا ي نللف تدصله إيصيلنس الا  ظلسظ تنللمسترييا دولر  ا  لقلت 

مريصا   ك   يلرى ت غميلق، س ريثله الا مي لديمين )إيلننيلن( تنال   ي لاويرسا كي لن 

س ت إصله اصلنص يلمرر  لرى تنصدلسى  تنصل يم  تنال   الصا لن  مجنرم  تنقريمة، كاقسا 

رنلصلنام  Ακεξάνδρα نم نصرمت )من نصرمت(  يلرسميصسس كل  ق لير  ر نم لنصرمتر 

 . (14)( 1240 – 1226تن مصرمى نيمسكمسا ) دينت، 

صسانً ما تناصنص تنصف   ديا مسميمسس ستنملؤمخ  Mayerي سق مسصننر منيم 

قللا تنجللس تن للديا تنللذى يماصللف جصللند  دللنامسملسس كلل   لليا يص Tacitusاللنمياسس 

 Historiae(، سيذمم ك  مانده رتنالستميخر 302 – 301،  دينت 19ت نيلنذ  )تنمانف 

( جنصدنً ما تن لنف تنمؤثم تنذى  نقلنك ت مدمتللسم 1، كقم  37)تنمانف تنثننث، ك ا 



 

6 

6 

 اجيديا اإلغريقية تأصيل التناص فى التر

 . (15)  69ك  مجلس تن صناسس ان   Vitelliusكيالليسس 

 التناص فى التراجيديا اإلغريقية تأصيل 

اث يا تناصنص ك  تنامتجيرين ت غميقية يوص  ا رير  ثم تنصص تأل لل  سميفيلة 

ظ سمك ك  تنصص تنُمْ اَقد ا، ساسءي  دمتاة تنصنام تنامتجيلرى س مكياله كل  اونملله 

مش تنصص تأل ل  دننصما تنذى منا يم م ت ي لن  تنلرمتم  نلرى جم لسم تنامتجيلرين، 

ممك دص سص مل مية مسممية،  س دصص نصنام امتجيرى   م،  س دلصص م لم   كيذ

  دق امءه نلصنام تنامتجيرى صف ه.  

سكل  اث ليلصن نلاصللنص كل  تنامتجيللرين ت غميقيلة  لسف صادللش تنامايلف تندمصلل  

 نظ سم صومتى تنامتجيرين ت غميقية تنثالثة؛  ي  يلسس س سكسمليس سيسميديريس.  

 ا يدر ست تناصلنص كل  تنامتجيلرين  –ممن  صمى  –نم م   تاانر صقنر تنوم  ت

ت غميقية دم م ينت  سكسمليس تنذى الثثم مثيلمتً دصمنذجله تن سمميلة. نملا تندلرتينت 

تن قيقية نلاصنص ك  تنامتجيرين ت غميقية ااء  ك  إ رى صذمتت  ي  يلسس تنلستمر  

تنلذى تدرملم  Αθήναιοςألثيصلنيسس  Δειπνοσοφισταίك  مانف رمثردة تنولملنىر 

 ك  تنقما تنثنص  تنميالرى. يقسا  ي  يلسس اا امتجيريناه ك  مذك تنصذم  : 

"τς αυτο τραγωδίας τεμάχη εναι  

                      τν  Ομήρου μεγαλν δείπνων." 

 . (16)رإا تنامتجيرينت صمتم  ُمور  ما منمر  مسميمسس تنوظيمةر     

مقسنللة، ساثميللرتً نسجللسر تناصللنص كلل  دولل  امتجيللرينت ساسءللي نً ن للذك تن

  ي  يلسس، ساثثمك دمل ما  مسميمسس ص سق من يل  : 

تأل  ت غميقية سم  امجس تدص ن سا لاولفه مل  ال يقلر  الل   ملم جللا ي لدف 

تن ال ، منصت امصف نه اا  رممن تنذى  مءوه  غيمتً، سم  د ذك تنلميقلة منصلت 

 ة ديص من. ا ا ر  ميمسدن مذك تنس ليلة كل  رت نيلنذ ر،  ليا اودم نه اا تنوالقة تنمقر

ا نسا  ا اثص  تدص ن ميماسم اا ادمه ال  مصندنلة   يليلسس تنجدلنم  لنمج   لستم 

 لمستر . اقسا ميمسدن ن يماسم سم  ادمف تنرمش تنغديم :  

    '   '  

      ,      · 
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   , ⎯     

 رسنرى مماسم،  ظ م تال امت  نثرى مذت، سنام   صيدا .      

 كثصن ن   مصش اص  ثرى مذت نامءش سنس نمم  ست ر  ني رئ مسا  .    

 تالدا تن ديف، سق  دقانا ذن  تنمجا تنورستص  اذمم ذن ،  ي ن    

 . (17)ما رت ا تأل ستم، سال اقف ك  مستج اه مصن .ر     

يؤثم مذت تنمسقف تنونلف  كل   ي ل يلسس كل  م لم ية ر لنمالت تنقلمتديار، 

Χοηφοροι  يا امصف مليامص امت اا  رممن الدص ن  سمي ايس، سا ام مه مل  ،

 نه ماس لة :  ال يُقر  ال  قال ن، ساقسا

 ,,  ,  ' , ر

 ,     ⎯   

              ." 

رتصاظم، ين دص ، سامكلق، يلن سنلرى، د لذت تنثلرى تنلذى مثيلمتً ملن مءلوت ندصله 

 .(18)تنمغذى،  يا منا يرتاد  تنصونسر 

إن  اثثيم تنمسقف تنونلف  الل   ي ل يلسس، يدلرس تناصلنص تنلغلسى  سدن ءنكة

 τέκνονك  اممتم تنملمنت تآلاية دليا رت نيلنذ ر سر لنمالت تنقلمتديار مثلا، رتدلار 

ل  س μαστς اصر ملسميمسس س μαζςرثرىر  اصلر  ي ل يلسس، سملذن  ر امكلق دل

 .  αδομαιرت ام ر 

ل  تن لا ملنصست ي لدلسا سر ي ف مسميمسس كل  رتألسري ليةر  سنمل وصلنق تنذيل

لست دصيلسد  ردننجدصنىر  لمف، منصل ، ألص  ، مغ    ا   سممسد   ملا تن ل

لة.  لمف تنلمستريل ياسقسا إن  ارصيس كمتش  سري ليسس تنصلجن   ثصلنى غيندله كل  تن ل

يلللق ميصيلالؤس  فلة تنجدصلنى ال   سنمل  تن لنف،  يا جنىك اليملن سس ي اف لم 

لسا مصه اا تن لمف. يقل  دف ك  ار  اسر   ديله  سري يلسس إن  إيثنملن دور تصا لنى تن ل

 ميصيالؤس : 

" , 
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  ⎯     

        ." 

رين نلونم!  قلنً، ملنا  سنمل  تنجدصلنى يمغدلسا دصلر  كل   ا يمقلرست كل  كلمتش 

 . (19) ر تندسج تنصجن

ياثثم  ي  يلسس د سميمسس سي اويم مصه  فة رتنجدصنىر سيللق ن ك  م م ية 

ر جنممصسار ال   يجي ثسس تنذى اقناس اا تنذمنف إن  تن لمف، سنل  يالسم  الا 

ارصيس كمتش تنمل   جنممصسا  ثصنى غينده ك  لمستر . اًُشَ دله من لنصرمت  يجي لثسس 

مية امله  اميلسس تنلذى ذدل    ساله س لول   دلنك دنأل ر تنجدنا تنذى جنى نيصاق  ما ذ

 ثيي ايس ن    دصنمه. اقسا من نصرمت نلمسمس سم  اا رث اا  يجي ثسس : 

 ,     ر

' ,    

            ." 

ثسس( اقلر تنولد  الل  رسن ذك تأل دنف  قسا )نمل ( إا   لرتً جدنصلنً ) ى  يجي ل 

 .(20)تالصاقن  )ما  جنممصسا(، سيمقر )تآلا( ك  كمتصه، سي مس دياهر 

، صال ظ تناصنص تنلغسى كل  ت لاونم   ي ل يلسس نل لفة رجدلنار 

ما مسميمسس، نيللق ن ال  تنونصق تنما نذا  يجي لثسس  ليا يلا م  اليله سيصلد ه 

 ενήة ركلمتشر تندللا تنغنملف، كصجلرك . ممن صال ظ ت صنم  إن  ململ  λέωνدنأل ر 

 اصر  ي  يليسس . λέχος اصر مسميمسس س

مذت اا دو   نالت تناصنص ك  امتجيرينت  ي  يلسس.  من الا تناصلنص كل  

إا  غللللف صقلللنر تنولللم   Kirkwoodامتجيلللرينت  لللسكسمليس كيقلللسا ميمملللسسر 

 غميق اثثمتً تنم م   يجموسا ال   ا  سكسمليس منا ما  مثم صومتى تنامتجيرين ت

تنلذى  Πολέμωνد سميمسس، سإا م ي   مذت ي لاصر إنل  مقسنلة تنفيل لسف دسنيملسا 

 Διογένηςاللنش كلل  تنقللما تنثننللث ق. ، ستنللستمر  اصللر ريللسجيصيس الميمايللسس 

Λαέρτιος  كللل  ماندللله رالللا  يلللن  سامتى مصلللنميم تنفال لللفةر. يقلللسا ريلللسجيصيس

 الميمايسس اا دسنيمسا : 

ر
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       ,  

       ."  

لل ، سإا  للس تنمل مل للمسس مللس  سكسمليل للسا( يقللسا إا مسميل للنا )دسنيمل رمل

 .(21) سكسمليس مس مسميمسس تنامتجيرى.ر 

يولللق ميممللسسر اللل  م ى دسنيمللسا كلل  اللثثم  للسكسمليس دننصمللنذج تن سمميللة 

 للنم مللا مليصلل نت تنصقللر تألردلل ، سإا تنم املليا دللرمتمن سيقللسا إا مللذت تنللم ى 

 سكسمليس قر ادصست مذت تنلم ى رسا  ا ي املست دننس لنما تن ن لة تنال  ملنا ي لا ر  

كي ن  سكسمليس صمنذجه تنمل مية، ممن  ءف  ال  مذك تنصمنذج  دونرتً جرير  ملا كملمك 

 . (22)س مكياه 

ملا  Αας ية ر يلنسر سم لم Τραχίνιαιساور م لم ية ردصلنت المت يسر 

  مثم م م ينت  سكسمليس ثمتًى دنناصنص . 

إا  للسكسمليس كلل  دصللنى م للم ية ردصللنت اللمت يسر قللر  Segalيقللسا  لليجنا 

تاامر دذمنى سدصما ادقمى يراس إن  تنرمصة الل    للسم   سري ليسس تنال  سمرت 

ينر ك  مل ملة رتألسري ليةر س  للسم   سمي لايس تنال  سمرت كل  ثالثيلة رتألسمي لا

ألي  يلسس . يسء   يجنا ذن  سيقسا إا ميمتمليس يدرس ك  درتية م لم ية ردصلنت 

امت يسر ك   سم   سري يسس تنونملر دولر للسا غيلنف سقلر  قلق  امننله تندلسنيلة 

ت ثصلل  اصللم، ثلل  يا للسا اللرميجينً إنلل   للسم    للمى مللا  جللنممصسا كلل  غللمسمك 

يءلش تاادلنمتً نقر لية دياله  س سغلم اه،  يا يوسر سد  داه تألميم  يلسال رسا  ا 

ندسجاه رينصيمت.  من رينصيمت كادلرس ألسا سمللة كل  ميملة تندسجلة تنسكيلة دصيللسد  تنال  

اصاظم اسر  دسج ن  سري يسس دفنمغ تن دم، سنما يصا   د ن تنملنف نادرس ك  ميمة 

نذج. تندسجة تنقنالة مليامص امت.  من تالدا ميللسس كياثمج  مذن  ديا صلسايا ملا تنصمل 

إذ يدرس  سا تألمم ك   سم  اليمن سس تنذى يد ث اا  ديله تنغنملف  سري ليسس، ثل  

يا سا نيلوف رسم تالدا تنمصاق   سمي ايس. سمن مس ذت تنصما تنا ليل  تنلذى م لمه 

 يجنا نيسء  س لية ص  ينت ميمتمليس سرينصيمت سميلللسس كل  م لم ية ردصلنت 

ة كل  رتألسري ليةر ستنصملنذج تنامتجيريلة كل  امت يسر ساثمج  ن ديا تنصمنذج تنمل مي

 ثالثية رتألسمي اينر . 
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 تندرتية  تنص  ية ك  م م ية ردصنت امت يس    تنص نية

  سري يسس     ← ميمتمليس   →  جنممصسا

 دصيلسد      ← رينصيمت           → مليامص امت

 (23)اليمن سس     ← ميللسس →  سمي ايس

ر كاُور ما  كءا تألمثلة ال  قس  تناصنص سسءلس ه كل   من م م ية ر ينس   

( تنذى ااس ا كل  595 – 485م مح  سكسمليس، ال يمن ك  تنمص ر تنمؤثم ) دينت 

اممي ن إن   ينس م  ال يقر  ال  تالصا نم، سملس تنمصل ر تنلذى يواملر دصلما   ن ل  

م كلل  الل  تنمصلل ر تن لسممى تنصلل يم تنلذى يجمللش دليا  صللرمسمن   سدسج لن ميماللس

 ( . 493 – 407ت نينذ  )تنمانف تن نرس،  دينت 

اؤمر ت امنيص  ت اونم   سكسمليس نصمنذجه تندلسنية ما ملسميمسس، نمصله كل  

تنسقت صف ه منا يملل  ملا تنودقميلة تنرمتميلة ملن يجولله قلنرمتً الل  ا سيلا صمنذجله 

تنمصل ر  تن سممية إن  ص خ جرير  سمميد  ا ما لندوه تن نص. اءليف ت لامنيص   ا

تنذى يجملش اممي لن س يلنس يلمرر دننفولا  لرى مثيلله تنلذى يجملش دليا  صلرمسمن   

سميماسم كل  ت نيلنذ ، نملا  لسكسمليس ت لالن  ددمتالة  ا ي للق  ننلة ملا تنادلنيا 

تنصف   ديا  دلنا تنمص ريا، سمس  مم ن  يوص ال  ك   تنجم سم. كلإذت منصلت تنمقلة 

صرمسمن   سميماسم، كإا تنغلظلة ستن صلسصة تندننغلة ستنونلفة تنمادنرنة اظلالا مص ر  

منصاللن الغيللنا اللل   لللس   يللنس مللش اممي للن تنالل  اقللف مسقفللنً  ءللوف مللا مسقللف 

 صرمسمن  . كاممي ن ااس ا إن   يلنس مم ظيلة، ال مدسجلة. ك ل    ليم  مم له سال 

 امل  اليه ما تناثثيم من منصت املمه  صرمسمن   ال  دسج ن ميماسم . 

منيص  تنلميقة تنا  ياصلنسا د لن  لسكسمليس منراله تنرمتميلة دننصلما اسء  ت ا

تنذى يجول ن ا الف مثيمتً اا تنصما تنذى منصلت اليله كل  تأل لا تنمل مل ، سدلذن  

يصفل  الا صف له صلد ة تنص لخ تنمنملا. ك لريث اممي لن سإا ملنا ملث سذتً ملا  للريث 

كل   لريث ن إنيله سقالنً   صرمسمن  ، كإا اممي ن، سم  الامس تنصفقة ما  ينس، اقءل 

 قا ما تنسقت تنذى اا رث كيه  صلرمسمن   إنل  ميمالسم، ألا امميدملن ملنا مص لدنً 

ال  مسءسايا قر يمسا ن من سدا ك  قلف  ينس؛ تألسا، مسءس  تنوالقلة تأل لمية 

ديص من، سمن افمءه مذك تنوالقة ما تنادتمنت ال   ينس؛ ستنثنص ، تنا لذيم ملا تنولنم 

 ه انملة تنمصا م.  تنذى  اس   د

اءيف ت امنيص   ا تناصنص ك   ريث اممي ن ملش تنصملسذج تن لسممى ستءل   
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سجل ، نمص ن امى  ا لميقة  سكسمليس ك  تنموننجة تنرمتمية جرير . ك يماسم يا يلا 

ك  ماف من  يقسنه تنصنس نس  نمت  صلرمسمن   جنميلة   ليم  كل   يلرى ت غميلق 

قدلا  ا القل   صلرمسمن   ذنل  تنم ليم. يقلسا  دور م ماه، سيامصل  نصف له تنملست

ميماسم ألصرمسمن    صه ال افداه كجيوة  مه ميمند  كيه، سال   لدتا  ديله دميلنمسس 

  س   ساه : 

  , ©    ©ر

      ·" 

  ييا تنم ل يا دنندمسصد دويرتً، ردا كجيوا   صت إذت من  نق    ر تآل    

 س لد  تن مية س صت اسنسنيار .      

 ث  يُولا ك       صه يفءا تنمست ال   ا يمى ذن  تنيس  تنمصمس  :      

    ⎯   ر     

             ' 

 .ر 

 ممن  تنامتف يغليص . سال   مش  مت     ركرايص   مست، سرا     

 . (24)سم  ي سقسص  إن  ذا تأل مر     

اسء  ت امنيص  مذن  دمتاة تناصنص ك  م م ية ردصنت المت يسر، ساقلسا    

إا  سكسمليس سءش مذت تنمال  تنونلف  تنمؤثم ال  ن نا اممي ن تنا  ال اصاظلم ملا 

ن مل  اثيلم كل  قلدله تنصلفقة ساثصيله الا  ينس  ا يصلق دمثله. سما ث  قنناه م  دصف  

 تالصا نم. اقسا اممي ن ألينس :  

  '   ⎯ ر

        ' ,   .  

          ,  

                    '   
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                      .ر  

 ركمم! م  ال  نق  جنمح تنقسا ما  ارتم  دور  ا اقرمص    يم  أل رم .     

 إص  ااممص  )نأل م(  يا افنمق تن ين  دور  ا اءش ص نية ن ن. كمم!      

 يل (  سف ي ملص  تألمجيسا مش تدص  نص ين   يصمذ، سك  صفس يس  )م      

 .(25) ين  ال اليق إال دننودير.ر      

كاقسا ت لامنيص  إصله  Ερυσάκης من اا مسقف  ينس اجنك تدصه يسمي نميس 

، كلنندلالا يامصل  ملا مص ملن Αστυάναξيصده مسقف ميماسم اجنك تدصه   لاينصنمس 

 لنميس ال يصلوم دلنن سف  ليا يلمى مالدلس الدصه م اقدالً منرمنً. نما، تذت منا يسمي

 ديه م ءدة درمنى تنمنصية، كإا   اينصنمس قلر صلوم دلننفد  سملس يصظلم إنل  تن لسذ  

 . (26)تنا  اولس م س  ديه 

سدن ءللنكة إنلل  مللذت تنا ليللا تنمتمللش تنللذى قرمالله ت للامنيص   ظ للنم دمتاللة 

ق رنليالً يواملر الل   سكسمليس ك  ت ا رتمه نلاصنص ك  م م ية ر ينسر، كإصصن ص لس

. Ερυσάκηςسريسمي لنميسر  Τεκμήσσαتالصاقنق تنلغلسى نس لميا راممي لنر 

سذنلل  ملل  صسءلل  م للنم   للسكسمليس كلل  تناصللنص، سميفيللة تداوللنرك اللا صمنذجلله 

  تن سممية.

إا ت  ميا اممي ن سيسمي نميس ن  يمرت ك  ت نينذ ، سما ث  ك ملن ملا تداملنم 

يوصلل  رالل  تنالل  اقناللا  Ανδρομάχηر صللرمسمن  ر   لسكسمليس. سإذت مللنا تال ل 

تنمجنار، كقر ت انم  سكسمليس ناممي ن ت منً ملذالً يسءل   ننلة تنلمق ستن لستا تنال  

ُ   س يُظ للم مللا  للالا االمللةر  ا ينمللن مللش  يللنس. كن للم ن مصللاق مللا تنفوللا ريَ لل 

τεκμαίρωث ن إنل  ،  ى  ا ت م ن يوص  رتنمس سمة  س ذتت تنس  ر، سما ث  جنى  ري

 ينس ك  صدم  ذا س ءس . سك  مذت مقندلة ستء ة ديص ن سديا  صلرمسمن   تنمممملة 

 نرى دسج ن.

 من دننص دة نال   يسمي نميس، كإا  سكسمليس، ك  ت ايلنمك ن لذت تال ل ، يؤملر 

اص م تنستمثة ك  تنلدنمش. كوصرمن يثمم  ينس اممي ن  ا ا ءم إنيه تدصه نيلمتك، يقلسا 

 ن ن : 

 ,' ,  ·   ر
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                ,  

              '   .ر  

 رتمكويه، تمكويه )إن َّ( من مصن. إا منا د ق يصا ف إن   ديه،      

 .(27)كلا يفد  سمس يمى مذت تنر  تنم فسح  ريثنًر     

منا  سكسمليس م قنً اصرمن  للق ال  يسمي نميس تدا  يلنس ت لمنً يليلق  إذا، 

، سكل  ذنلل  مقندلللة ستءلل ة ερυσάκηςدننم لنمديا، سمللس رذس تنللرم  تنوللمي ر 

تنللذى يللقلله مللسميمسس اللل   στυάναξنال لل  تألم للاقمتل  ر للير تنمريصللةر 

 (.  403  اينصنمس تدا ميماسم ك  ت نينذ  )تنمانف تن نرس، ف

 ا صام  تناصنص ك  م م ية ر ينسر، يلفلت تصادنمصلن كل  رت نيلنذ ر ذنل   سقدا

تنمص ر تن ديا تنذى اودم كيه من نصرمت اا  دص لن نفقلرمن   ي لن ميمالسم  ليا المى 

 جثمنصه ممرتً كسق تنصوش ال  تنومدة تنا  اجممن تندغنا :  

 ر· ' '      ر

 .(28)ت  م ة اسيا  نر ،  كدلغت  ي ا ن ما  مجنى تنمريصة.ررساصرمذ  للق

يدرس  ا مذت تنمص ر تنجصنمدى تن ديا منا  نءمتً كل  ذملا  لسكسمليس سملس 

 يءش مذيا تنديايا تن ديصيا ال  ن نا  ينس قدا  ا يفنمق تن ين  :  

 ,  , ' ©  ر

                 .ر 

ررس م ر تناو ة،  يا ا مش  دم )تصا نمى( مذت، كإص ن  اللق  م ة اسيلا  

 .(29)اظيمة ك  ما  مجنى تنمريصة.ر

يولق دسمينا ال  تناصنص ك  م م ية ر ينسر سيقسا إا تنجم سم تنلذى ملنا  

يمانر م مح  سكسمليس منا الل  رمتيلة انملة دثصلونم ملسميمسس، سإا  لسكسمليس 

منا ياسقش ما جم سمك إرمت  مرى تاامنرك الل  تنمصل ر تنولنلف  تنلذى يجملش صف ه 

  صرمسمن   سميماسم ك  ت نينذ  سمس يقر  تنمص ر تنذى يجمش اممي ن س ينس.  

يقر  دسمينا مولسملة ذتت  مميلة دننغلة الا تناصلنص دسجله الن ، كيسءل   ا  

ا افى تناف ليم نلرى ديا تنص سص م  تنا  ا م –سني ت تناصند نت  –تال االكنت 
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جم للسم تنامتجيللرين قللريمنً، سنللرى صقللنر تنوللم  تنم للم   كلل  تنو للم تن للريث. 

كل  تنمقلن   –ك سكسمليس سمس يقلف تنمستقف تنرمتمية تن سممية سيوم  ن، منا ي رف 

إن  م م ت ي لن  تنلرمتم  نلرى جم لسمك، سيركوله إنل  مقنمصلة تنص  لينت  –تألسا 

نيلرم  تنوالقلنت ت ص لنصية تنقنمملة ديص لن. كلننالمي  إنل   تنمل مية دص  يناه تنرمتميلة

 امللنا تن للندقيا مللا صللثصه  ا يللركش تنجم للسم إنلل  تناثمللا تنللذى ي مجلله مللا رتمللم  

 تال اغمتق ك  تن رث تنرمتم .  

يمى دسمينا، إذا،  ا تناصنص إا منا ي   تنصقلنر كل  صلمله تنفيلسنلسج ، كإصله  

تنقما تن نمس ق. ، س ا ذن  تناصنص ن  يثت ك   منا ي   مذن  جم سم تنامتجيرين ك 

م مح  سكسمليس م لنركة، دلا ملنا مق لسرتً سيلثا  كل   ننلة ملا تنلسا  تنمنملا 

نلصنام تنذى منا يءش كل    لدنصه مصلنممة تنجم لسم، سملا ثل ، ملنا يلراسك ادلم 

تناصلنص إنل  صللس  ملا تنمصنقصلة تنثقنكيللة نليف   مغللدى ملن يجلمى  منملله الل   صللدة 

 . (30)تنم مح 

ستناصللنص كلل  امتجيللرينت  للسكسمليس ياوللرى  للرسر مللسميمسس سصللومك  

 تنمل م ، سيمار إن  تنمؤم يا سمؤنفنا   تنصثمية . 

نقر منا  سكسمليس ال  رمتية انمة دما جستصلف تن مملة تنثقنكيلة تنال  املت  

 ثيصن ك  تنقما تن نمس ق.  س ن ة ك  ا م دميمليس تنذمد ، سملا ديص لن مؤنفلنت 

رساللسس سثسميريللريس تنانمي يللة. سنقللر مدلللت دلليا  للسكسمليس سميمسرساللسس ميمس

 . (31) رتقة  ميمة  ا   صه  مرتك دو   صونمك

تناصلللنص تنمسجلللسر كللل  م لللم ية  Budelmannيصلللنقش كيلللليمس دسرنملللنا  

ر صايجللسص ر ن للسكسمليس، س ن للة تألديللنت تنالل  اصللنج  كي للن  صايجللسص  تنقدللم تنللذى 

 نمل  مميسا ساقسا :  اركا كيه دثمم  نن ن ت

   ' '     ر

          '     , 

            '   .ر 

 ركلس مصت  منً سنق   لفنن   اف  ،  س إذت منا ما منت مس دسج ،   

 .(32) ر ناممت جثاه، سمن ا ملت اصنى مونمءة مريصا 
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اللل   ا مللذك تألديللنت  Bennettسدصيللت  Tyrrellيافللق دسرنمللنا مللش ايميللا  

تنثالثة   لية، سال يجف  ذك ن ما تنصص تنم لم   مملن يلمى دول  تنصقلنر. إذ الرا 

 επιτάφιοςال  اصنص  ف  يامثا ك  اثثم  سكسمليس د لدلة دلميمليس تنجصنمديلة 

λογος  ك  إ رى كقمتا ن  سنم  تنلذيا كقلرست ، تنستمر  اصر ثسميريريس، ستنا  يست  

ق. . يقلسا دلميمليس الل   431 دصنىم  ك  تن مسف تندلسدسصي ية تنال  تصلرنوت الن  

 ن نا ثسميريريس : 

 ,  ⎯    ر

                · 

    

                    

            ,    ,    ⎯  

              , ·ر 

رسال   سنم  تنذيا ال يدتنسا ك   ا ت صجنف  ا ياذماست دنن دم ال   ملا   

ى نا يمسا كقل  ددنً ص  ينً كل   ا يصجدست  دصنًى ا ميا. كما  يسنر كيمن دور ما تألدصن

تنمريصلة مقفلم  )ملا تنمجلنا(  –ص ينا ما م ا ما تألدصنى، دا  يءنً نا املسا رسنلة 

 .(33)ما صن ية، س اصو  ما صن ية   مى دنألمنا.ر

يمى دسرنمنا  ا  صايجسص  اا رث ك  تألدينت تن ندقة ممن نلس منصلت  ملنً  ثيصيلة  

   ديا مريصا ن، سد ذت يمرر  سكسمليس  رى ملن امء  دنناء ية دثدصنم ن سدسج ن ك

 موه كل   لدلة دلميمليس، ألصله ملنا يولسا مثيلمتً الل  مومكلة جم لسمك دنن للف 

 تنجصنمدية . 

اا للرث مللذن   صايجللسص  اللا  للدف م دا للن أل ي للن دللسنيصيميس، ست للاورترمن  

 نلاء ية دصف  ن ك   ديا ركا جثاه ساقسا : 

 ,      ر

               '  ,  ' 

·   
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              ' 

    ر 

 رإا تندسج إذت منت ك سف  جر غيمك، سإذت منت تالدا  

 ك سف ي ا م له تدا ا م، سنمصص  نا   ظ  دثخ ا م  درتً  

 .(34)دور  ا منت ستنرتى سذمدن إن  منريس.ر  

يمى دسرنمنا اصن نً ستء نً ديا تألدينت تنثالثة تن لندقة سدليا إ لرى تنفقلمتت  

تنلللستمر  اصلللر ميمسرسالللسس، ستناللل  اا لللرث كي لللن دسجلللة تنماملللمر إصالللنكيمصيس 

Ινταφέρνης  تنذى  م  اليله تنملل  تنفنم ل  رتميلسس دلننمست ملش  دصنمله سصلقيق

نمللن مق رتميللسس اللل  مللذك تندسجللة ن دص للن تنصللرير اللل  كللمتق  مل للن دسجالله. س

 تنمماقف،  يممن  ا يدق  ال   ين    رم  كقل، كن انمت   نمن سقننت:

  , , ⎯     ر  

        ,   ,        

  ·       

                  

            .ر  

ر ي ن تنمل ، إذت صنى ت نه، كقر يمسا ن  دسج ا م س لفنا ا مسا دولر م يلا  

مؤالى. نما دمن  ا ستنري َّ قر قءين ص د من، كما تنم نا  ا يمسا ن   خ ا مر
(35) . 

يديريس، كإصه يث لذ للندش تنمال ظلنت تنصقريلة ستنالمي لنت  من تناصنص اصر يسم 

تنذميللة كللل  دوللل  م للم يناه، مص لللن الللل   للديا تنمثلللنا م لللم ية رتنفيصيقيلللنتر 

Φοινίσσαι  سم م ية ر نمامترΗλέκτρα  . 

كف  م م ية رتنفيصيقينتر يقر  يسميديريس إايسمليس كل   لسم  تنمستكلق رسا  

م دصف ه قنملرتً مويصلنً نيقلف الل  ملا دستدلة ملا تاامت  ال  تقامتح مميسا  ا ي ان

دستدنت ليدة تن دوة، سيولا ذن  دثصه مءيوة نلسقت  ا يذمم دنناف ليا ت ل  ملا قنملر 

 يقسا مميسا :  

 , '  ⎯ ⎯ ر
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            '   .ر 

قاللنً لللسيالً، ستألاللرتى اللل  رإا ذمللم ت لل  مللا صلل ص  للسف ي للاغمق س 

 .(36)تألدستف.ر 

يسء  ادر تنمول  صومتسى مذك تنمال ظة تنصقرية سيقسا إا يسميديريس يصقلر  

دلميقة مدنصم  دميلة تألمدم  ي  يلسس، سيويف اليه دللى ت يقلن  كل  تنسقلت تنلذى 

 Επτ  يجف  ا يمسا كيه  ميونً، ألا  ايسمليس ك  م م ية رتن لدوة ءلر ليدلةر 

πί Θβας( يلذمم 676 – 375، يلق   لدة لسيللة اديلر الل  تنثالثمنملة ديلت )

كي ن قنممة دث منى تنقنر  سمورتا  ، سي رر تندستدة تنا  يذمف إني ن ما قنمر، سمنذت اليله 

 ا يفوا، ث  يقمم مس  ا يذمف نللركن  الا تندستدلة تنال  ي نجم لن صلقيقة دلسنيصيميس. 

 ظلة تنصقريلة صف ل ن تنال  يدلري ن يسميديلريس كل  ملذيا سيصيم   مر اامنا إنل  تنمال

تنديالليا سيقللسا إا تنمصلل ر تنممنثللا تنللذى يللمر كلل  م للم ية رتن للدوة ءللر ليدللةر 

ألي  يلسس نل  يملا رمتميلنً، سإا يسميديلريس ا نصل   ا يلذمم س لفنً مملنثالً، ألصله 

سف، تاادم  ا مثا مذت تنس ف تنلسيا ادثل  سياولنم  ملش تنالسام تنلرمتم  تنمللل 

 .(37)ال يمن  ا تألارتى يقفسا ال  تألدستف

 من دمينا كيولق ال  م م ية رتنفيصيقينتر سيقسا إا يسميديلريس يسءل  ملا  

 الا ذن  تناصنص ت االكه اا  ي  يلسس، ال يمن  ا م لم ية رتن لدوة ءلر ليدلةر 

نل  منصت ال ادتا مص سم   يا ماف يسميديريس رتنفيصيقيلنتر . كثمي لاسكنصيس يصليم إ

سمن دولرك( تنال  امءلت الن   1521رتن دوة ءر ليدةر ك  مسميرين تنءفنر  )ديت 

ق. . سيمى دسمينا  ا يسميديريس ي جا مذك تنمال ظة تنصقريلة نيؤملر غمءله  405

تنذى ي الف امنمنً اا غلم   ي ل يلسس. كلإذت ملنا  دللنا  ي ل يلسس ي لنماسا 

تنص نينت تنمث نسية تنمرمم  تنال   –اا سا   –تنقرم، كإا  دلنا يسميديريس ياوقدسا 

 .(38)ا يق د  

ي ا ر  يسميديريس تناصنص ك  م م ية ر نمامتر نيصقلر ملن جلنى كل  م لم ية  

ر نمالت تنقمتديار ألي  يلسس اا تنلقنى تنلذى جملش  نمالمت دث ي لن  سمي لايس اصلر 

 قدم  دي من  جنممصسا .  

 نمالت تنقمتديار اال لظ يقسا ادر تنمول  صومتسى إا  نمامت ك  م م ية ر 

سجسر اثنم قرميا س  لة صوم اصر قدم  دي ن، كاؤمر ال  تنفسم  ا   نمن قر النر )ف 

(. نمللا  نماللمت كلل  م للم ية يسميديللريس اص للم تنممدلل  تنصلليخ تنللذى يواقللر  ا 167
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 سمي لايس قللر النر اصللرمن م ى اثلنم قللرميا س  لللة ملا صللوم سقلولة مللا ص للي ، 

 سا ي  كيه غنءدة : 

 , ' ,  ,  ر

                  '     

                  .  

                 ,  

                ,  

                ' ."  

ر ي ن تنصيخ، إص  اصلق دملمنت ال اليق دمجا  مي . إذت مصلت اواقلر دننفولا  ا  

    تنصجن  يثا   ل ة إن  مذت تندلر  سكلنً ملا  يجي لثسس. كءلالً الا ذنل ، ميلف 

  للة  يمما  ا ااصنده   لة صوم نمجا يارمف ك  تن لدلة سيملنمس تنمينءلة ملش

 .(39)صوم )نفان ( ارتس  ال  امصيل صوممن. مذت  مم م ا يار

قر مننست ك  تنمنء  إن  تاادلنم  ا إصلنم   (40)إذت منا صقنر تنوم  تنم م   

يسميديريس إن  م م ية ر نمالت تنقلمتديار مل  صلس  ملا صقلر غيلنف تنستقويلة اصلر 

كلل   قيقللة  –ريس اللمى  ا يسميديلل  Goldhills ي لل يلسس. كللإا  لليمسا جسنللرميلد 

منا يريا ك  ا م  س  مية ال  تنس نما تنمداذنة تنا  منا يلجث إني لن صلومتى  –تألمم 

، س ا يسميديلريس ملنا ρισιςναγν *تنم مح نيا  اا لميق ن تالماصنف تنم م   

يواقر  ا س يلة تالماصنف تنا  ت ا رم ن  ي  يلسس ك  م م ية ر نمالت تنقلمتديار 

 . (41)ا اا  دصما  كءا نس جنىت دصما غيم  مي منا ما تنممما  

إنل  غلدتم  تناصلنص كل  م لم ية ر سمي لايسر  Zeitlinاصيم كمسمن دتياليا 

Ορέστης  نيسميديللريس، ممللن ياللللف مللا تنجم للسم مديللرتً مللا ت نمللن  دثامللنا

مسميمسس س سكسمليس سيسميديريس صف ه م  ي ا إن  مصله تنالمي لنت تنال  يممل  

 نصنام . إني ن مذت ت

اقسا دتياليا إا اسر  ميصيالؤس إن   مجسس ك  م م ية ر سمي لايسر اُلذمم 

(، نملا تناغييلم 548 – 544تنجم سم دوسراه ك  رتألسري يةر )تنمانف تنمتدش،  ديلنت 

تنس ير تنلذى  ر لله يسميديلريس يمملا كل  تنوص لم تندمصل ، إذ النر ميصليالؤس إنل  
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مليامص امت س يجي ثسس، ك   يا  صله النر كل    مجسس دور  اة  ين  ما اصييش جصند 

 رتألسري يةر كسم م ما من مدنصم  . 

اؤمر  يءنً دتياليا  ا مصن  اصن نً يمملا إرمتمله دليا م لم ية ر سمي لايسر  

ن سكسمليس. كإذت منا تنقلسس تنمميلف تنلذى  Φιλοκτήτηςسم م ية ركيلسمايايسر 

 كلل   منيالله مللا س للسش تندللمتمى  مللرتك ميللمتمليس نفيلللسمايايس يلوللف رسمتً منمللنً 

ستنليسم تنجنم ة تنا  منصت ا نجمه ك  جديم  نيمصسس، كإا تنقلسس تنم  سم تنلذى 

 النك  دسنللسا ألسمي لايس ملنا يلولف ملذن  رسمتً منملنً كل  ركناله الا صف له ملا 

 (.271–268ملنمر  مدنت تنغءف نه ) سمي ايس،  دينت 

 للم يايا. كللإذت مللنا تنمللسمس كلل  اصللنص ثللنا ا للسقه دتياللليا دلليا مللنايا تنم

م م ية ركيلسمايايسر ي لمص الل  الر  إيقلنظ كيللسمايايس تنجلمي  كل  تألديلنت ) 

(، كللإا تنمللسمس مللذن  ي للمص اللل  اللر  866 – 855، 844–825-826،843

 (.151–136إيقنظ  سمي ايس تنم نف دلسثه اقلية ك  تألدينت )

رمتمه ما  الا تندور تنصف ل . إذ  من تناصنص تنثننث تنذى اذممك دتياليا كيمما إ

يونص  تندلالا ما تنودنة ستنس ر  تنقنالة. كإا منا كيلسمايايس ي ين س يرتً كل  جديلم  

نيمصسس تنمس صة دور  ا صدذك دصس جلراه ما ت غميق، كإا  سمي ايس يونص  مذن  ما 

 تنودنة دور  ا مجمك  ما  مجسس د دف قاله ألمه. 

ك  سجسر اصنص دليا م لم يايا نيسميديلريس  Erbseاؤير دتياليا م ى إمدس 

 408ق.  سر سمي ايسر تنا   نف ن ان   416ممن رميمتمليس مجصسصنًر تنا   نف ن ان  

ق. ، ال لليمن كلل  تنمصلل ر تنللذى ي للل ف كيلله دلليالريس تنللسك   للريقه  سمي للايس 

تنممي  ك  مقة س صس إن   ن ة تن لسق كل   مجلسس  يلث اوقلر تنم نمملة ) ديلنت 

(. ك ذت تنمص ر تنملؤثم ملنا ملا صلثصه  ا 883 – 879؛ قنما تألدينت 795 – 790

يم م ت ي ن  تنرمتم  نرى تنجم سم اصذت ، سيذممك دمص ر ممنثا قرمه يسميديريس كل  

م م ية رميمتمليس مجصسصنًر،  يا ي صس ثي يسس الل   لريقه تنملمي  ميلمتمليس 

( . إا تناصللنص دلليا مللنايا 1404 – 1394سي للل ده إنلل  مريصللة  ثيصللن )تألديللنت 

تنم للم يايا يممللا إرمتملله مللذن  اللل  تنم للاسى تنصف لل . كللإذت مللنا ميللمتمليس 

ألص من  متقلن ر  ذسى تنقمدل ، كلإا  لريقي من  αιδςس سمي ايس قر ال ق من رتنونمر 

 تنسكييا ثي يسس سديالريس قرمن ن من تنوسا ستنم نار  سن  يثد ن دذن  تنونم . 

دمولسمللة منمللة اللا  للنالت تناصللنص تنوريللر  تنالل   ثللمى د للن امللرصن دتياللليا 
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يسميديللريس م للم ية ر سمي للايسر. تألمللم تنللذى  ءللنف دوللرتً جريللرتً إنلل  اوميللف 

رم نملن  نفولا جلنرر )الا  0ممن يومك لن  م للس  –تنامتجيرين. كإذت منصت تنامتجيرين 

نالمي لنت (، كلإا تنم نملن  كل  ملذك تنم لم ية، سد لدف ت24ف  1449تنصوم، كقم  

تنءمصية تنمثيلم  تنلستمر  كي لن، يمملا  ا يُلللق الي لن ملا سج لة صظلم الل  تنجملنا 

، ألص لن امثلا صلمالً جريلرتً ملا a mimesis of the mimesisرم نملن  تنم نملن ر 

 صمنا تنم نمن ، كمن صجرك ك  م م ية ر سمي ايسر نليس إال املالً كصيلنً يوملس تنفلا 

 .(42)ك  تألامنا تنرمتمية تأل مى 

 سا ما  رم  سجسر تناصنص دليا م لم ية  Maddalenaيُور  صلسصيس منرَّتنيصن 

ق.  سم لللم ية ر يلللنسر  431تناللل  ماد لللن يسميديلللريس الللن   Μήδειαرميلللرينر 

ق. . يقلسا منرَّتنيصلن إا  يلنس إا ملنا يمقلر  441ن سكسمليس تنا  اُمءت قدا الن  

، كلإا ميلرين ملذن  σιτος( 324سمس رياءسم جسالنًر )ف  κείμενος( 323)ف 

κείται δ( 24رامقر جنمولةر )ف.   σιτος  سإذت منصلت  لم نت  يلنس تنم يفلة .

 – 342، 339، 333تنينم للة اللثا  مللا دللنف تنم للمح تن لفلل  قدللا  ا صللمتك ) ديللنت 

(، كإا  م نت ميلرين تنينم لة الثا  ملذن  ملا ذنل  تندلنف، مملن ص لمش نوصنا لن 342

سمن دورك  (. سإذت منصلت إملم   ) ى اممي لن( كل   96)ف سمغدا ن ك  تنمست ستنرمنم 

م م ية ر ينسر ا صل  الل   يلن  لفلا تندللا ساث لذك دويلرتً  فنظلنً الل   لالماه 

(، كإا تنممدية ك  م م ية رميلرينر ا صل  الل   يلن  535، 533، 531) دينت ف. 

( 454، 382، 367( . يءلليف منرَّتنيصلن  ا  يللنس ) ديللنت 114 – 111تنلفلليا )ف 

( ال ي صللينا صليمنً  مثللم 1362، 1355، 1049، 797، 404، 383سميلرين ) ديلنت 

ما   مية تألارتى دما مص من. يال لظ منرَّتنيصلن جستصلف   لمى نلاصلنص دليا ر يلنسر 

سرميرينر. كقر ُسءش  ر دمص  مقلرتمك رسم  صلمس ست لر  نيصجلد ملا مص ملن ملن اقلر 

τήνδ( 756اليه تنود  ر يلنسر )ف  θ  μέραν μνην ( 355، سرميلرينر )ف

φ  μέραν μίαν  كءالً اا ذن ، يمك   ينس سميرين تندلرتما، سيقلممتا اصفيلذ .

مركي من؛ يقمم  ينس تالصا نم، ديصمن اقمم ميرين تالصاقن . ستأللفلنا كل  تنم لم يايا ال 

لنت  522يومكسا صيمنً اا   دتا تنمدنم ر ينسر )ف   – 47سمن دورك( سرميلرينر ) ديل

سمللن دوللرك(  173سمللن دوللرك( سرميللرينر )ف  344(، ستنملللسمس كلل  ر يللنسر )ف 48

 يصوم  ا سجسرك ي رئ ما غءف تندلا.  

يجذف منرَّتنيصن تالصادنك إن   لمنت تندلسنلة تنال  قلر  كي لن يسميديلريس ص  لية 

، سمل  ململة τιμήميرين، كلغا ن نغة تألدلنا، ال يمن ك  صظما ن إن  قيملة رتنصلمفر 
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ن مللسميمسس كلل  رت نيللنذ ر كلل  إصللنماه إنلل  ت منصللة تنمسج للة إنلل  صللمف ي للا رم 

  يليسس، سي ا رم ن مذن   سكسمليس ك  ر ينسر  ليا ي لف ت منصلة تنال  يقن ل  

 .(43)مص ن تندلا

اصن للنً كل  م لل  ص  لية ميللرين تنال  اصللاق  ملا دسج للن  Knoxيلمى صلسمس 

تنا  اقاا دسج لن  جلنممصسا  ين سا  يا اقاا لفلي من سديا م   ص  ية مليامص امت

كلل  م للم ية ر جللنممصسار ألي لل يلسس، سيسءلل   ا تنللدسجايا منصاللن امللثالا كلل  

ق سا من تندننغة اصف تنمنء  تندلرتم  نلجلصس تندصلمى. يءليف صلسمس  صله ال يصملم 

 منت تندلسنة ك  ص  ية ميرين مؤمرتً اثثم يسميديلريس دثدللنا  لسكسمليس تنوظلن . 

مليس يثداسا الل  ملرك   سال ي يلرسا اصله، كلإا ميلرين اا لرى كإذت منا  دلنا  سكس

منكللة تنا ريللرتت، ساللمك   ا ا للسا تنمؤيللة تنمثننيللة تنالل  ُجدلللت الي للن. كم للم ية 

رميرينر م  تنم م ية تنس ير  نيسميديريس تنا  ارسم   رتث ن  لسا دللا ست لر يثدلت 

ال ااسكم كي    منت ال  تنمدر ، امس م م يناه تأل مى تنا  اغص دثدلنا اريريا 

تألدلنا تنمومسكيا ك  امتجيرينت  سكسمليس. سما ثل ، كلإا رميلرينر اُولر تنم لم ية 

تنس ير  تنال   لنم كي لن يسميديلريس الل  ص ل   دللنا  لسكسمليس، ال ليمن م لم ية 

ر سيرديسس ملمنًر تنا  يصيم إني لن  م للس الل   ص لن  يلم صملسذج نلامتجيلرين تنمنمللة 
(44). 

ا تالصادنك إنل  سجلسر صلس  ملا تناصلنص كل  م لم ية رميلرينر، سملس يلفت دمين

اصنص ال يوامر ال  ت ارانى تنمستقف تنرمتمية، سال تألدينت تنماصن ة كل  تنص لسص 

تنم للم ية، دقللرم مللن يوامللر اللل  ت ايللنا دصقللي  تن دللم  تنم للم ية تنالل  يومك للن 

م م ية رميرينر، ك ليا  تنجم سم. ي رر صسمس مذت تنصس  تنفمير ما تناصنص ك  ص نية

منا تنجم سم ياسقش  ا ار ا ميرين إن   صلدة تنم لمح نالا  تنمستج لة تأل يلم  ديص لن 

سديا ين سا،  ن ة  صه جنى يرق تندنف دوصف، سيولا  ص لن قاللت لفلي ملن، ثل  يلللف 

تنمسمس  ا اُفا  تألدستف م  اظ لم تنجثالنا. يسءل  دميلنا  ا تنجم لسم ملا ستقلش 

ير تنم م ية منا يومف من ملنا يجلف  ا ي لرث كل  الل  تنل ظلة. كلقلر  دماه دنناقنن

صللنمر تألدللستف سملل  اُفللا  نامصللف اللا جثالل   جللنممصسا سمن للنصرمت كلل  م للم ية 

ر جللنممصسار، سجثالل  مليامص للامت سإيجي للثسس كلل  م للم ية ر للنمالت تنقللمتديار 

 لسم جثال  ألي  يلسس. نقر منصلت ايلسا تنجم لسم مثدالةً الل  تألدلستف تصاظلنمتً نظ

. نمللا يسميديلريس نل  يللثت دملن ياسقولله κκυκλήμαتنلفلليا الل  تنوجلللة تنلرستم  

تنجم سم، سظللت تألدلستف مس لر ، ثل  اظ لم ميلرين سمل  ا للق اننيلنً  ملن  ايلسا 
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تنجم سم ك  امدا ن تنال   لصو ن ن لن جلرمن إنله تنصلمس ميليلسس، ثل  اجلذف تصادلنك 

  م  : تنجم سم سم  ا نلف ين سا دملمنا ن تن ن

 ,    ر

         ⎯ ر 

 رنمنذت ا م  مذك تألدستف سا صم ن د ثنً اا تنمسا ، ساص ،  صن تنا       

 .(45)قمت د ذك تنفولة؟ر     

امنر اافق تآلمتى تن ندقة ال   ا تناصنص ك  م م ينت يسميديريس ملنا يواملر 

دننرمجة تألسن  ال  تنم م ينت تنا  ماد ن مون مسك ما صومتى تنامتجيرين، س صه نل  

دثصلونم ملسميمسس تنمل ميلة. سنملا  –مثلا  ي ل يلسس س لسكسمليس  –ي فا مثيمتً 

يؤملر الثثم يسميديلريس تنستءل   Αλκήστιςمصن  اصن نً كل  م لم ية رتنم لايسر 

أل دنف تنلمت ليا  ا يامصل  تأل يلنى ن ل  دن نينذ . كقر جمت انر  ت غميق اصر صو  ت

تنمت ة تألدرية كل  تنولنن  تآل لم. يصول    يليلسس  لريقه دلنامسملسس كل  رت نيلنذ ر 

 سيقسا : 

 ر·       ر

 .(46)ر ى دنامسملسس، ا ية ن  مص  س صت ك  مصندا منريسر 

تنم ايس إدصة دلينس سدسجلة تنملل  سك  م م ية رتنم ايسر ي نلف تنمسمس 

  رمياسس دور  ا م لت إن  تنونن  تآل م سيمثي ن مصصرتً : 

 ,  ر

                       

                    .ر 

 سرين  دصة دلينس ... نيا  اجريا تن ونر  ك   مسقة منري    

 .(47)س صت اقلصيا مقمك  نن  تنظال ر     

سصال لظ تناصلنص تنلغللسى تنستءل  دلليا ملذيا تنص لليا كل  ململلة ركل  مصللندا 

كللللللللللللللللل  رت نيلللللللللللللللللنذ ر    ملللللللللللللللللنريسر 
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 ك  رتنم ايسر .    سر

ك  ءسى من  دق، يمما تنقسا إا تناصنص ن  يغلف الا تنامتجيلرين ت غميقيلة، 

دصللما د لليل اصللر إي لل يلسس،  مللن ظ للسمك تن قيقلل  كلليمما إرمتملله كلل   سإصلله دللر 

 م م ينت  سكسمليس تنذى اونما مش تناصنص دصما دنم  . 

سإذت منا تناصنص ياثنف   ن نً ما رصص   ل ر يواملر اليله رصلص م ُلاقدار، 

كإا مذت ال يوص  دننءمسم   ا يمسا رتنصص تأل ل ر  كءا ما رتنلصص تنُم لاقدار، 

 ن م يصنك ك  صقر يسميديريس ألي  يلسس ك  م م يا  رتنفيصيقينتر سر نمامتر . سمذت م

نقللر  للنسا تنصللنام تنامتجيللرى كلل  ت للا رتمه نلاصللنص  ا ياونمللا مللش رتنللصص 

تأل ل ر دذمنى يصج  ما  النه ك  جوا تنمنر  تنرمتمية تنماصن ة ا اللف مثيلمتً الا 

ا يصفل  الا صف له صلد ة تنص لخ تأل ا، تألملم تنلذى مملا تنصلنام تنامتجيلرى ملا  

 تنمنما.  

إا تنالمي  إنل   املنا تن لندقيا ملا  لالا تناصلنص ملنا ماوملرتً ملا تنصلنام 

تنامتجيرى، سن  يثت م نركة، ألا تنصنام تنامتجيرى منا يءش ك    لدنصه مصلنممة 

تنجم سم، سيراسك إن  صس  ما تنمصنقصة تنثقنكية نيرم  مغلدى ملن ملنا يجلمى  منمله 

ة تنم مح. سمنا، دننانن ، يا  م م ت ي ن  تنرمتم  نرى تنجم سم، ممن ملنا ال   صد

ي مجه ما تصرمنجه مش تأل رتث تنمنمثية تنوصيفلة تنال  ملنا يصلنمرمن. سملا ثل ، كلإا 

تناصلنص منا يلوف رسمتً م رسرتً ك  ا فيف تناسام تنصف   نرى تنجم سم، سي رئ ملا 

 مصنام تن سف تنا  منا يصوم د ن .

يمتً .. كإا تناصنص قلر يولل  ناوميلف تنامتجيلرين دولرتً جمننيلنً جريلرتً. كلإا س  

م  رم نملن  نفولا جلنرر، كقلر  لنمت  –سكقنً نلاوميف تألم ل   –منصت تنامتجيرين 

رم نمللن  نلم نمللن ر، دوللر  ا جوللا تناصللنص مللا  –داللثثيم مللا تناصللنص  –تنامتجيللرين 

  رمتمية  ندقة اامثا ك  رتنصص تأل ل ر . رتنصص تنُم اقدار امالً كصينً يومس  امنالً 

 الهوامش
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