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 أسطورة إيزيس وأوزوريس

 والنسيج القصصي لرواية "اإلثيوبية"  
 د. هشام درويش

 مقدمة:
لقد احتلت مصر مكانة هامة في  الروايية الناناننية القدي يةي ا ين ا وزا اًيكاياة مننيرق م  يا  يد       

ي وهي   1دارت على زرض مصر.فلقد متنت زهم هيه  الرواييات في  عصير اامنراةاريية الروماننية

. م يا اربنتيت 2حقنة الت  انتشرت فن ا عنيادق يييكيا انتشياراة مننيراة في  حياض النحير ال تا ي  ال

. 3ال  ا شات الت  ًرت حال باريخ ا وزصل ا  ب صر القدي ة وزدب ا زو ما متب على زرض ا من زدب

  Karl Kerenyiعلى يد العيال نن  –بل زا ه اك نظرية بتارت م ه العقد الثالث من القرا ال اض  

بييرب  بيينن الرواييية والعنييادات الهييرية باًيي  عييام وعنييادق ييييكيا علييى وًيي   –  Merkelbach و

الخصاص. وةنقاة ل  اي ي ثل عدد من هه  الروايات الناناننة القدي ية صيناتات زدبنية لشيعنرق  يرية 

ييات نحيا ا تيرام مدياد  زا ميل الروامنري ي   يعى وي دف ل خاةنة ال لق نن ف  بلي  الشيعنرق. لقيد 

الناناننة بظ ر ن اذج ماًاد ف  التقاس الهرية ال صرية لعنادق يييكيا وزووورييا ي التي  ابهي  

نتاق انتشارها ف  العصر ال نلن هت  والقروا ال نكرق من عصر اامنراةاريية الروماننية في  عيالم 

يشينر ف يا  ق ؛  د ذهب منرمنلناخ حتى يلى ما ها زبعد م ا ذهب يلن   اب. والنحر ال تا   وما وراي 

بعد ف  الاا   نصياص ذات ةياب  دي ي    -با تث اي روايات خاريتاا  -يلى زا مل الروايات ال تنقنة 

( ي والت  ب دف يلى زا بكاا مد امة ب اماة لؤلئ  الهين بيم بلقني  م داخيل  Mysterientexte ري )

س ب جد يييكيا بن  يا ب ت ي  عنادات  رية. وةنقاة ل رملناخ فإا روايات يمهن افاا وزخنلناس بابنا

رواية ييامننلنخاس لعنادق مثرا الدار نة ي ورواية لانجاس لعنادق دياننهياس وروايية هنلنيادوروس 

ولقد  ُابلت هه  ال ظرية من  نل معظم ال قاد بالتحدظ بارق وبعدم الترحنب  4لعنادق هنلناس يل  الش ا.

حدظ وعدم الترحنب وال قد على حجة ز ا نة يه  زا بارق وبه ام ال قد بارق زخرى. و د اعت د هها الت

زوً  الشن  بنن الرواية والشعنرق الهرية بدهر باصد ا نتنجة ل شاة بخنالت دي نة متشاب ة؛ فكل مين 

الرواية والشعنرق الهرية يعد ا تعارات بالتنة ومجاوات للحناق اانهاننة . يا زوً  الشن  بن   ا هي  

تارق. ولنا من ال هتغرب زا بتشاب  و نلت  عرض الحناق الروحنة ف  زوً  شن  بنن ز تارق وز 

 5ذل  العصر م  بعض  ا النعض؛ يا يحداه ا لنهت بالضرورق مشتقة من األخرى.

وعلى الرتم من زا بعض ختاات هها النحث  د بتقاة  م  بعيض ع اصير هيه  ال ظريية ي يا       

ا زن ا له ا بصدد ال جام علن ا زو دحض ا ؛ ف ا ي   ا ف  هيها زن ا له ا بصدد الدفاع ع  ا زو بن ن اي م 

النحث لنا ها الحديث عن عال ة الرواية باً  عام بالعنادات الهيرية ل يه  لشيخاص ال ؤل ية مثيل 

ف   يلقاي الضياي عليى يشيارق بعن  يا   هدفناهنلناس ومنثرا ودياننهاس زو حتى ييكيا وين ا يت ثل 

فقرق من فقرات رواية ااثنابنة لن نلنادوروس وبحلنل زحداث الرواية ف   ايكيا وزووريا ف  ث ايا

ظل ا ياألمر الهي من شأن  زا ييؤدي يليى امتشياف ورصيد الصيدى ياألووييريي ل يه  ااشيارق في  

زحداث الرواية مكل. هها الصدى من شيأن  زا ياضيل ل يا برمنيب الروايية الناناننية القدي ية في  زوج 

عليى  -ولا بهنتاة –شكل وال ض اا ي وها األمر الهي من شأن  زا يلق  ضاياة اودهارها من حنث ال

بحلنلنياة  منهجااا  ةننعة الرواية ف  ةار بكاي  ا حتى اودهارها. وف   يعن ا لتحقنيه هيها ال يدف نتني  

ألحدث الرواية ف  ضاي هه  الدقرق. ومن ثم ي قهم النحث يلى اربعة ز هيام   األول نيارد فني  الدقيرق 

وردت فن ا هه  ااشارق وبرً ة ل ا ف  يةيار ملخيع عيام ألحيداث الروايية ي حنيث ننينن فني   الت 



 2 

ختاة زحداث الرواية ودرًيات القيع فن يا. وفي  الثيان  نت ياول صيدى ع اصير ز يتارق يييكيا 

وزوووريا  م ا وردت ف  هه  ااشارق ف  الحدث الرئنا ل ا ) صة الحننننن ثناًاننا وخاريكلنا(. 

الث ف ت اول فني  صيداها في  ز صاصية اابين )م ن ياا( وووًية األب. وفي  الرابي  نت ياول وزما الث

   صداها ف  حكاية األخاين يب   ماا نريا )ثنامنا وبنتا نريا(.

 أوال :اإلشارة لألسطورة داخل الرواية:
لخينع وفن ا يل  ملخع الرواية وف  داخل  الدقرق ماضاع الدرا ة وبرً ت ا. و اف نقيام بت      

الخ   -1ما ورد ف  مل درً  من درًات القع بخ  مختلف ع ا ورد ف  درًات القع األخرى   

الخي   -2العادي ي نارد فن  بلخنصاة ف  ومن ال ضارع ل ا يروي  الراوي األصل  )ال ؤليف ندهي (. 

الخي  ال  ضيد  -3ال  ضدي نارد فن  بلخنصاة ف  ومين ال اضي  ل يا يرويي  شيخع داخيل الروايية. 

ال ختاة ز دل  ي ونارد فن  بلخنصاة ف  ومن ال اض  ل ا يروي  شيخع ثيان  في  داخيل ميا يرويي  

الخ  ال  ضد ال درق ال ختاة ز دل  ي ونارد فن  ملخصاة ف  ومن ال اض  ل يا  -4الشخع األول. 

ارد الخ  ال ائل بنن هاللنن مث ننن )) (( ي ون -5يروي  شخع ثالث داخل ما يروي  الشخع الثان . 

 فن  ف  ومن ال اض  ما ياًك فن  الراوي األصل  زو زحد هؤاي األشخاص من زحداث مضت 
لل نل ي حنث برى ً اعية مين اللصياص  يدن ة وًثثياة ه يا  6بندز الرواية ب ش د على ال صب ال نرا لناب  )الك اب (

الجريل )ثنياًن نا(. لكين هيه  الج اعية  وه اك وفتاق )خاريكلنا( مأن ا ييكيا زو زرب نا ي ويلى ًانن ا حننن ا الشاب

 رعاا ما بلاذ بالدرار ع دما بأب  ً اعة زخرى من اللصاص يتكع  ا رًل مصري )ثنامنا(. يقي  الشياب والدتيا  

إناا  ف  يد الج اعة األخنرق ويُع د ب  ا يلى شاب يانان  )م ن اا( لنتالى حرا ت  ا ورعايت  ا  فنقع علن  ا  صت   

ت ب  )ديمينيتي( زوجة أبي  )أريستيبوس( ، ولما أبى وشت ب  عند أبي  فضرب . ثم دبرت ل  مكيد شاب أثيني أغرم

بمساعدة الخادمة)ثيسبي(  فنفي إلى إجينا ، ثم قابل صديق  )خارياس( الذي يقص علي  ما حدث في إثينا بعد نفياا  

دة صديقتها )أرسينوي( ،لقياات ديمينيتااي لقد وقع الشقاق بين ديمينيتي وثيسبي، فدبرت هذه األخيرة حيلة بمساع:

. ) يعاد القع يلى الحاضر( يعلن ثنامنا عكمي  اليكواج مين خاريكلنيا ي وذلي  بعيد حليم رزى فني  حتفها على إثرها

ييكيا وه  بعتن ا ل  وبعد حديث يظ ر فن  زن  ابن ماهن م ف الهي اتتصب م   اخا  األصغر )بنتا ينريا( هيها 

وبدعى النتلة ال اافقة ي لك  ا ب اةل لكهب الا يت. ثيم ب ياًم ثنيامنا ً اعية اللصياص  ال  صب بعد رحنل األب.

األخرى بتحريض من زخني  زيضياة. ول يا بحنيه ال كي ية بثنيامنا يعتيكم  تيل خاريكلنيا مي  ا يتكوً يا زحيد تنير  ي 

نهن  مقتالة ف  مدخل الك ف فنختؤها ويقتل ثنهن . ]الكتاب الثان [ ينحث ثناًن نا وم ن اا عن خاريكلنا. يجداا ث

ما عرف   في إيجينا من رجل آخر )أنتيكليس( أخبره بما حدث بعااد وف  داخل  خاريكلنا حنة. يااصل م ن اا  صت  )

مقتل ديمينيتي(: لقد وقع الشقاق بين ثيسبي وأرسينوي ، بسبب غيرة األخيرة عند مشاهدتها تاجر من نوقراطيس 

وهت بالحيلة التي دبرتها ضد ديمينيتي ، األمر الذي كان من شأن  أن كال الخطباء )نوسيكليس( يعانق ثيسبي ، فتف

.)يعياد القيع يليى التهم ضد ثيسبي وأريستيبوس ، فنفااي أريسااتيبوس وفاارت ثيساابي إلااى مصاار مااع نوساايكليس

اللصاص ي ول يا زخنرب  فن  بهنن ا وزن ا زبت يلى مصر فاختتد ا  الحاضر( يجد م ن اا ختاباة يلى ًانب ثنهن ي )) 
((. ثييم يييأب  نائييب رزبيي  بالصييدف  متنييت ليي  هييها الختيياب ميي  يييأب  انقاذهييا ي ولندعييل فن ييا بعييد ذليي  مييا يشيياي

ثنامنا)ثنرماثنا( فننك  ثنهن  الت  ماا  د زحن ا بعد اختتاف ا. ثم يدترق م ن اا عن الحننننن بعيد زا ابديه مع  يا 

رمياثنا  متظياهراة باليههاب معي  للنحيث عين ثنيامنا ي لك ي  يخدعي  . ثم ي ض  ها م  ثن7على االتقاي ف  خن نا

ويدلت م  . يلتق  بعدها بكاهن مصري )ماا نريا( الهي يصتحن  يلى بنت نا نكلنا يالهي ذهب يلى  ائد الحامنية 

 كان كاالساايريس كاهنااا  إلياازيس. هاارب بعااد )منتراننا( للنحث عن ثنهن .  ويقع ماا نريا  صت  على م ن اا 

شهوة آثمة تجاه امرأة فاتنة تدعى رودوبيس ونبؤة مشؤمة تنذر باقتتال ولدي . التقي بكاهن أبوللون )خاريكليس( 

لقد رحل إلى مصر بعد وفاة ابنت  فقاباال أحااد الف ساافة العااراه )سيساايمياريس(. أعطاااه هااذا  الذي حكى ل  قصت  :

"لقد كان قد وجدها في بلده إثيوبيا وهي ما   قصتها: الرجل بنتا  صغيرة )خاريكليا( عمرها سبع سنوات وقص علي
تزال طفلة رضيعة ومعها مجوهرات ثمينة ومكتوب باللغة المحلية يروي قصة ولدددتها وبددبب تألددي نمهددا  نهددا  

. ثم عهد سيسيمياريس بالطفلااة فقام بتربيتها ور يتها  ولما جاء إلى مصر بفيراً لواليها الفاربي نتى بها معه"

لخاريكليس بعد أن أخذ علي  موثقا  من اإلل  ان يرعاها ويزوجها من رجل حر  وواعدا  إياه أن يلتقي فااي  وما معها

اليوم التالي حتى يخبره بمعلومات أكار عن الطفلة. لكن سيسيمياريس اختفى بعد ذلك فرحل خاريكليس بالفتاه إلى 

السيريس كي يقنع الفتاه بالزواج ماان قريااب لاا  دلفي حيث شبت وأصبحت كاهنة في المعبد. استعان خاريكليس بكا

. ]الكتاب الاالث[ حضر كاالسيريس مع خاريكليس االحتفال الذي يقام على شرف نيوبتوليموس. الحظ )ألكامينيس(
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وقوع الشاب )ثياجينيس( ،قائد الموكب الايسالي، وخاريكليا في الحب من أول نظرة. قابل ثياجينيس وأعلم  بأن  قد  

ر هذا الحب. ثم رأى أبوللون وأرتيميس يأمران  بالعودة بالحبيبين إلااى مصاار. ثاام اصااطحب  خاااريكليس اكتشف أم

لرؤية خاريكليا التي أضناها الهوى. ]الكتاب الرابع[ قرأ كاالساايريس المكتااوب الااذي وجااد مااع الفتاااه والااذي كتااب 

ها )هيداسبيس(. لقااد وضااعتها إمهااا بيضاااء وكيف أنها ابنة ملكة إثيوبا )برسينا( وملكبحروف إثيوبية ملكية :))  
)لرؤيتها أندروميدا ساعة حملها( ، فخافت من زوجها الملك األسود ، فتخلصت منها تاركة معها األشياء التي يمكن 

((. ثم أخبر ك سيريس الفتاه بما في الرسالة وكيف أن   قد جاء إلى دلفااي أن يتم التعرف عليها من خ لها يوما  ما

؛ فقد كان قد ذهب إلى إثيوبيا وقابل ملكتها وعهدت إلي  أن يقصها ، وبناءا  على ذلك أتى إلااى دلفااي. ثاام  إلرجاعها

)يعياد القيع يليى يرسم خطة الهروب من دلفي دون علم خاريكليس.]الكتاب الخامس[ ثم يبحرون إلى زاكيناوس. 

من ثنهين  وييدخل ا في  حجيرق زخيرى. يهي   الحاضر( يقت  القَع مج ُي نا نكلنا مصتحناة مع  فتاق زخرى بداة 

م ن اا صات هه  الدتا  باللنل فنربعد ي فصاب ا صات خاريكلنا بن  ا بدعا نده ا ثنهن . ثم يقع الراوي ما حدث   

لقد و   ثناًن نا وخاريكلنا ف  يد منترانناي وع دما رزى ناو نكلنا ً ال خاريكلنا زدعيى زن يا ثنهين  وزخيهها ))  
((. )ثم يعاد القع يلى الحاضر(. ويخنر ناو ينكلنا ماا ينريا وم ن ياا ب يا حيدث فنيدرماا زن يا ًن نابارماة ثنا 

لقد قضى هو والحبيبين الشتاء في زاكيناوس. وهناك رأى أوديسيوس في خاريكلنا. ويك ل ماا نريا  رد  صت   

يبحرون منها فتتعرض الساافينة للقرصاانة  منام  يلوم  على تجاهل  متوعدا  إياه أن يصيب  في البحر ما أصاب . ثم

في البحر من قبل عصابة يتزعمها رجل )تراخينوس( كان يريد خاريكليا ل . وبناءا  على حيلااة دبرهااا كاالساايريس 

تقاتل مع مساعده )بيلوروس( حتى تفااانوا. ورساات الساافين  علااى مصااب النياال لتجااد عصااابة ماان اللصااو  فااي 

. ]الكتياب الهيادس[ )يعياد القيع يليى ب الموقااف ماان بعيااد ويااتم أساار الحبيبااينانتظارها. يبتعد كاالسيريس ويراق

الحاضر( يههب ماا نريا وم ن اا وناو نكلنا للنحث عن ثناًن نا. ييروي م ن ياا  صيت  ل  يا. فنقيام اليراوي 

نتنكلنا في  باختصار ما  نه و ص  على مل من ثناًن نا وخاريكلنا. ثم يك ل باختصار ما حدث ل  بعد ما روا  ل  ز

فلقد زبحر مع  يلى مصر  للنحث عن ثنهن   حتى ب يال عقاب يا ويخليع زبيا  مين العيار اليهي لحيه بي ي لكين  يًن ا ))
((. )يعياد الهدن ة و عت ف  يد القراص ة ي وزخنراة وصل يلى مصر لنق  ف  يد ً اعة اللصاص الت  يكع  ا ثنامنا

 8كلنا. ثم يت كير ماا ينريا وخاريكلنيا وييههناا نحيا  ريية بنهيا القع يلى الحاضر( يتكوج م ن اا من ب ت ناو ن

ا يتالى  ً اعية للنحث عن ثناًن نا. يشاهداا آثار معرمة ي فنهأاا ع ا ًرى فتخنره ا امرزق عجاو ب يا حيدث   
)من لصاص زهل القرية( من ً اد منتراننا على  شاب )ثناًن نا( بحجة زن  مي  م.  اميت معرمية بينن اللصياص 

حامنة انتصر فن ا اللصاص و تل فن ا منتيراننا. رحيل اللصياص يليى م يف حتيى ينيادروا بيالل جام ولنهيتردوا وال
((. )يعاد القع يلى الحاضر( بقام العجاو م صب الك انة لثنامنا )وعن  م( من زخن  بنتا نريا الهي اتتصن  م  

اي في  بياةن الغنيبي مين بن  يا زا ثنيامنا بنعض التقاس الهحرية ا تحضار روم اب  ا ف  ًثتي  ي فتخنيرعن زشين

وبنتا نريا )ولدي ماا نريا( على وش  زا يقتتال.]الكتاب الهاب [ ي رع مال نريا وخاريكلنيا يليى م يف لن  عيا 

و ياع الكارثية ولتلتقي  النتليية بحننن يا. فن تقيل القيع يلييى ه ياك ي حنيث يحيال يتييالق زبااب يا دوا دخيال عصييابة 

العصييابة ال دي يية وبتلييب با ييترداد الك انيية لثنييامنا. ونظييراة لغنيياب اليياال  الدار يي   اللصيياص يلن ييا. فتحاصيير

لقيد )زوروندابنا( يحال األمر يلى ال رز  اللعاب زر امنا ووًت  وزخيت ملي  الديرس. ويقيع اليراوي  صيت ا  )) 
في  م صين  وشيى بي  ع يد  زترمت بثنامنا ع د ب صنن  ماه اة فلم ي تن  يلن ا. لكن زخا  بنتا ينريا اليهي مياا يت ي 
((. )ثيم يعياد القيع للحاضير( زوروندابنا. ف ا اند  هها ي دد  حتيى هيرب ي لنهيتالى األخ ال حتيال عليى ال  صيب

فتقض  زر ام  زا يقتتل األخااا ي والك انة ل ن ي تصر. لكن مال نريا يظ ر ف  الا يت ال  ا يب لينحقن دم اب ني . 

انة يلى ثنامنا اليهي زوصيا  زبيا  بالشياب والدتياق خنيرا. وبهتضينف زر يام   ي ات ماا نريا بعد ذل  وب تقل الك 

م  بتدأ ًيهوق شي اق عارمية ب لكت يا بجيا  ثنياًن نا. وبيراود  عين  -اللهين ادعنا زن  ا زخااا–ثناًاننا وخاريكلنا 

م تضين ا وبعيد يبين نده  ب عاونة خادمت ا )منننل ( فنرفض. وبعلم زا الهنب ها حني  لخاريكلنيا ي فتصيب علن يا ًيا 

منننل  )زخن ن نا( زا بكوً  خاريكلنا. لك  ا بخلف وعدها فنغضب زخن ن نا لهل  ويكم  الههاب يلى الاال  لنخنير  

بأمر ووًت . ]الكتاب الثامن[ ي تقل القع يلى ه اك ي حنث يتم وصف فنلية ال ت ياوع علن يا. يصيل زخ ن ينا ويقيع 

ل زوروندابنا الخص )باًاس( على رزس خ هنن فار اة احضيار ثناًياننا على زروندابنا ما يحدث ف  بنت . ير 

وخاريكلنا. ثم يروي الراوي ما يحدث ف  م ف زث اي ذل  ي حنث يههب ثنامنا يلى زر ام  ا يتعادق الشياب والدتيا . 

لهيم. يحيدث ختيأ لك  ا برفض وبترد  فن ترها بالدعاات والت نؤات ال شؤمة. ثم ب ده منننل  ختية لقتيل خاريكلنيا با 

فتُقتل منننل . بت م زر ام  خاريكلنا بقتل ا ويلقى ب ا ف  ال ار فت جا ب عجكق. وبقام زر يام  بتعيهيب الحنننينن. بهيق  

زر ام  فريهة لل رض. يأب  باًااس ويأخه الحننننن لنههب ب  يا يليى الياال . يعل ياا في  الترييه زا زر يام   يد 

ااثنابننن الهين يكمعاا الههاب ب م يلى هندا ننا. ]الكتياب التا ي [ ييتم وصيف انتحرت. ثم يهقتاا ف  يد الج اد 

الجكي األول من ال عرمة بنن ًنش الدرس بقنادق زوروندابنا وااثنابنننن بقنادق هندا يننا. بحاصير ال دي ية بيالتنن 
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ل. ويخرج اليراوي عين القيع من ًراي ما فاض من منا  فتدرض ال دنة نده ا وي خرة الهكاا ف  ااحتدال بعند ال ن

 لنشرم ل ا  نب وحقنقة هها العند ي فنقال              

 
 

  

  

           

  

 

  

   

     

    

        

        

            

        

        

       

                        

                  

(9. 9. 12-5)  

 
ف  فصل الصنف عنيدُ ال نيل ي زعظيم  فتصادف حدوث ذل  و د بدز زث اي بغنرات م اخنة

احتدال ع د ال صرينن ي والهي يتم ع دما يظ ر ال  ر في  بدايية ويادبي  ي ويحظيى ليدى 

ال صييرينن بأه نيية مننييرق بديياق مييل ااحتديياات األخييرىي وذليي  للهييب األبيي . يجعييل 

ال صرياا من ال نل يل اة ويعتنروني  األعظيم مين بينن  ياى التننعية ي مقيدمنن لي  ميل 

ظاهر ااًالل وااحتيرام باصيد  شينن اة بالهي اي ي وذلي  ألني  ييروي ل يم )األرض( م

دون ا ث ة  حابات زو زمتار زو عااصيف مين ةنقيات الجيا العلنيا ي م يا زني  دائ ياة ميا 

يدنض ل م بالرةب مل عام بانتظام. و ااد ال اس يعتقد ف  وً ة ال ظير هيه . وهيم في  

لاهنية لس يناب ايبنية. ين يم يعتقيدوا زا اًت ياع الا ت ذاب  يضيداا علني  مظياهر األ

الرةب بالنابا ها الهنب ف  زا يحنا النشري و د وع اا زا الع اصر األخيرى بتعيايش 

وبتاايم معاة بدضل ذل  ي والرةب يت ثل ف  ال نل ي وزما ايخر )النابا( فدي  زرضي م. 

العنادق زا ييكيا هي   ين م يروًاا لهل  بنن عامة الشعب ويعل اا لل لق نن ف  ةقاس

األرض وزوووريا ها ال نل يبعيد زا ا يتندلاا األ ي اي باألشيناي. عليى زيية حيال فيإا 

الربة بشتاق ل  وها تائب وبهعد ع دما يجت ي  ب يا وب يدب فيار اختدائي  وبكير  بندياا 

باصد  عدواة ي بن  ا ا يدصل يفن ا زعتقدي رًال من التننعننن والالهابننن ل ن ليم ييتم 

 نرهم عين ال ع يى الضي    في  هيه  األشيناي ي وين يا ينيادروا بترح يا في  شيكل بت

ز تارق ي ف  حنن زن م يلق ان ا بشكل زمثر وضاحاة ل ن هم زرف  م كلية داخيل ًيدراا 

 ال عابد ف  ضاي ال شعل الهي يتأًج ناراة ف  يد الحاضرين.
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أن  ي اف يلتكم الص ت بداف  التقاى ع ا ها زمثر  ريةي ثم يت  ى زا ا ي ثل ما  ال  ناع من عدم التقاى ي ويتع د ب

 ( ي خالل ام ال  ما بنقى ل ا حدث ف   ينان )

(. ثم يصف الجكي الثان  من ال عرمة ي حنث بيتم هكي ية )

نال زوروندابنا فنُقتل عليى ييد زحيد الج ياد ااثنيابنن. ويُتيأى بأورونيدابنا ًريحياة يليى الدرس. يحاول زخن ن نا اتت

هندا ننا الهي يحهن معاملت  ويأمر ب عالجت . ثم يشرم م  ة  نان  بعيض األشيناي الخاصية بال نيل ل ندا يننا. ثيم 

يكلنا زا ا بنام بالحقنقية لي  ايا ي يُعرض زبتال ال عرمة علن . وي ثل مل من يثاًن نا وخاريكلنا زمام . وبقرر خار

فلكل حادث حديث. يكرم هندا ننا وفادب  ا بعد زا انتابت  دهشة من الدتاق الت  رزى ف  م ام  زن  زنجب ب تياة بشين  ا. 

ويقرر التضحنة ب  ا ع د العادق يلى بلد  يثنابنا. وي ثل زورندابنا بنن يدي هندا ننا مرق زخيرى فنكرمي  وينقيى لي  

ولنت  وير ل مع  بر الة  الم يلى مل  الدرس. فنشكر  زروندابنا شكر الاال  ل اا  ال لي . ]الكتياب العاشير[ على 

يعاد هندا ننا يلى يثنابنا ويضح  لل نل ف  ةريه عادب  وير ل ختاباة لرئنا الدال دة العراق وآخر لكوًت . بقيرز 

في  مقتنيل الشيناب. ييتم وصيف منيروي التي  بقي  عليى ال نيل  الكوًة الختاب وبتهمر حل اة رزت فن  زن ا زنجنت فتا 

واا تعدادات ا تقنال ال ل . ثم ياصف مش د األضحنة. بقدم خاريكلنا ما يثنت زن ا اب ة ال ل  ي م يا يقيام ثنياًن نا 

 ب آثر بتالنة. وبحت يلحام من الدال دة العراق والشعب يقرر ال ل  عدم التضحنة ب  ا.

ن ظر يلى هه  ااشارق ف  الدقرق التي  وردت برً ت يا مين الكتياب التا ي  وعال ت يا  وي ك  ا زا      

ما ي نك هه  الدقرق من حنث مان ا الدرًة األولى مين  -1بن اي الرواية مكل ف  ظل معتنات ثالثة    

زني  القع )ما يروي  ال ؤلف مناشرق(.  بل زا هها الت نك يتكايد ع دما يعلن اليراوي ندهي  )ال ؤليف( 

على وع  بهل  وباعتهار  الصريل عن النام ب ثل هه  األشناي وبع د  بأن   اف يلتكم الص ت فن ا 

زو ها زهم من ذل  ي وها ما يعت  انتناعاة بأن ا بأب  متعلنه من الكابب ندهي  خيارج نتياق القيع )

 Morgan  (. ورب ا يكاا هها الت نك ها ميا دفي ما ي ك    زا زةله علن  

يلى اعتنار  هه  الدقرق من رواية هنلنادوروس زهيم األمثلية عليى بن ي  ه يها ال ؤليف ز يلاب متياب 

( يوهنرودوت عليى وًي  التحدييدي في  ااعتيهار عين historiographical mannerismالتاريخ )

مييا ينييدو فيي  الرواييية مل ييا ميين يصييرار  -9.2الخيياض فيي  ز ييرار العنييادات وبع ييد التييكام الصيي ت

ميا ينيدو ع يد  -3 .10هنلنادوروس عليى زا بيرب  ميل ًيكي مين زًيكاي روايتي  ث يت عال ية بالكيل

   11هنلنادوروس من شيدق بيأثر بياألدب النانيان  عليى امتيداد  مين  نلي  )وخاصية ال الحيم ال امريية

(. وبتأمييد هييه  ال عتنييات الثالثيية فن ييا يروييي  يابروميياناامنا 12والييدراما يا يين ا النارينندييية

Γιατρομανωλακης  عين عييالم اللغايييات النانيان  مييارايا ميين زا بق نية ااثنابنيية بييااوي ب يياي

القصائد الدرامنة م ا بم بحديدها ع د زر تا. فك ا زا لل هرحنات عقيدق وحيل وانقالبيات وبحياات 

وفصال من األحداث ي فإا ندا الش ي يحدث ف  ااثنابنة. ومن وً ة ال ظر هه  فإن ا بعد ي األمثر 

ق نة من بنن مل الروايات الناناننة النا نة. فال ؤلف يندز القع من ال  تصيف يزو ل قيل ي مين زحشياي ب

الحكاية ي من بل  اللحظة الت  يصل فن ا ثناًن نا وخاريكلنا يلى مصر ز رى. ويشن  ذلي  بدايية ميا 

ميين بعييرض ليي  زوديهييناس ميين ز ييدار يع ييدما رحييل ميين ةييروادق ي م ييا ورد فيي  الكتيياب الثييامن 

   13األوديهنا.هه  التق نة بظ ر ف  فصال زحداث ااثنابنة زيضاة مل ا بقريناة.

ويذا ما زخهنا ف  ااعتنار عال ة التيأثر هيه  التي  بيرب  روايية هلنيادوروس بياألً لا األدبنية       

الناناننة ذات الحنكة مثل مالحيم هيامنروس واليدراما ي وا ين ا براًنيديات ياربنيديا ي لنيات مين 

لنهنر زا نتحدث عن ث ة ب اظر محدد ؛ ف  اك عال ة واضيحة بينن ااشيارات األ يتارية ال ت ياثرق ا

ف  براًنديا ما ي ا  ن ا بل  الت  برد على لهياا الكيارس ومانيت ذات داات شيعائريةي والحيدث 

شيارات . وهيه  العال ية ي كين زا نجيد نظنيراة ل يا في  العال ية ميا بينن اا14الدرام  ل يه  التراًنيديا

األ تارية ال ت اثرق ف  هه  الرواية ي والت  ب درج بحت ا هه  ااشيارق يييكيا وزووريياي والحيدث 

القصص  ل ه  الرواية. هها الت اظر يكتهب مكيداة من ال عقالنة من ماا هه  ااشارات برد تالناة في  

ندهي  في   يية اليراويملتا الحالتنن على لهاا ةرف محايد ؛ ها في  التراًنيديا الكيارس وفي  الروا

)وها ما ي ثل الدرًة األولى من القع ةنقاة ليدرًات القيع التي  زوردناهيا زعيال  ي  الض نر الثالث
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ولنا يحدى الدرًات األخرى الت  بشارك يحدى الشخصنات فن ا بالقع ف  الضي نر األول زو ييرد 

زحيد زهيم  -Morganيشينر م يا –والجدير بالهمر زا هها الض نر الثالث يعد  .15فن ا بلخنع الحدث(

التي  بتصيل ًيهور الروايية ب يا وفقياة  historiographyزوً  الشن  بنن الرواية والكتابة التاريخنة )

 .16ل عظم ايراي(ي على الرتم من زا  ع الهنرق الهابنة ف  ض نر ال تكلم متام ف  ملن  ا

النحث داخل الرواية عن صيدى ورب ا ماا بإمكان ا اا ناضل هها الت اظر بشكل ع ل  من خالل      

هه  الدقرق الت  وردت ف  ث اي ا ااشارق يلى ع اصر من ز تارق يييكيا وزوورييا. ف يه  ااشيارق 

الت  وردت في  يةيار حديثي  عين احتدياات ال نيل ب تياي عليى ثالثية ع اصير هامية ي كين ربت يا 

لك انية. وي ك  يا مشيف صيدى ب كانات الرواية   وه  الحب والافاي ي العداي والصراع ي الهيرية وا

ل ه  الع اصر في  مكانيات ب ياي الروايية األ ا ينة ي والتي  بتيألف مين  صية محاريية ي هي   صية 

الحنننيينن ي و صييتنن فييرعنتنن ي ه ييا  صيية األبيين وووًيية األب )م ن يياا ودي ن نتيي ( واألخيياين 

 ال تصارعنن )ثنامنا وبنتا نريا(.

 حبيبين:ثانيا  : صدى عناصر األسطورة في قصة ال
وب ثل هه  القصة الحدث ال حاري ف  الرواية ي م ا وردت في  درًيات القيع الخ يا التي        

ربي  هيه  ااشيارق يليى احتديال ال نيل  ب يه   Winkler نقت ااشارق يلن ا ف  ال لخع.ولقد حياول 

يشيارات القصة ال حارية ف   ناق حديث عام حال التغنرات ال  اخنة و صة النتلة. وهيا يا ه ياك 

ل ع ى مان  زمثر ع قاة يك ن ف  ال د  الرومانه  والعيادق يليى يثنابنا.ويشينر ويكلنير يليى عيدد مين 

ن اذج التاافه الكم   الت  ا بعد  مجرد مصادفات   )ز(  فلقد بم ح ل خارملنا بأمر يل   ف  ظ نيرق 

نت م اب  ال نيل عليى الحيدود يام من زيام الصنف ي م ا باافه عادبُ ا اانقالب الصند . )ب( ولقد ما

ااثنابنة اللنننة ي حنث يلتق  الشرق بالج اب؛ وةنقياة لتننعتي  الدرييدق  فإني  ييكداد في  الصينف ألا 

الريام اله اية بقاد الهحب  ف  اانقيالب الصيند  مين الشي ال يليى الج ياب. )ج( بهي ى التغنيرات 

(. )د( يا و يهنياةي )( ويعيادقي زاله اية في  حرمية ال نيل يوييادقي )

التحال الدريد لل نل حال  نان  يؤدي من ناحنة يلى ويادق ةدندية في  مياي  في  م تصيف اللنيل ومين 

ناحنة زخرى يلى زا يظ ر ع د الدجر زا مناه  بعاد يلى مهتااها التننع . ) ( بهي ل هيه  يالعيادقي  

نيل ي م رًياا ظ يار فنضياا ال  ير زث ياي اانقيالب لل  ر ألهل  نان  بإا يحتدلياا بهيعادق بافياي ال 

وراعنية وعل نية  –الصند  ي وها الحدث الهي يربتان  ب غكى ةقه   يري عليى مهيتايات عيدق 

بعكهي  بتريقية بلقائنية. ومين هيه   -ورومانهنة ز تارية ي بااضافة يلى مهيتاى آخير زمثير ع قياة 

اذج ماننة ي مرحلة خاريكلنا شي ااة وعادب يا الع اصر يهتتن  القارئ ال اهر زا يشرع ف  بصار ن 

ً اباة ي والت  بعند عرض ويادق ال نل والعادق يلى الاةن في  نياع مين اانهيجام زو التقابيل ؛ ومثيل 

نقاة التحال ال امة  للنام )الدجري الظ نرقي الغيروبي م تصيف اللنيل( ي والتي  ب ثيل ن ياذج لحرمية 

نر اارضيوما يلى ذل . لكن هه  يشارات مض نة بهتعصي  الش ا عنر اله اي  وحرمة خاريكلنا ع

   17على صناتة د نقة.

ب يا بحايي   -لكن ما نرم  يلن  ف  هها الجكي من النحث ها يظ ار هه  العال ة بينن هيه  الدقيرق       

وزحداث الرواية مكل ف  يةار بدصنل  زمثر بحديداة. يا اث نن من  -من يشارق يلى ييكيا وزوووريا 

 اصر الثالثة ل ه  األ تار م ا وردت ف  هه  الدقرق يظ راا بشدق ف   صة خاريكلنا وثناًن نا. الع

فالحب والافاي والنحث ال هيتديم عين الحننيب يعيد ع صيراة واضيحاة في  ملتيا الحكيايتنن. ييا الربية 

صيد  )ييكيا( بشتاق ل  )زوووريا( وبهعد ع دما يجت   ب يا وب يدب فيار اختدائي  وبكير  بندياا با

ف  هيه  الدقيرق بينن األرض ويييكيا وبينن زووورييا وال نيل  ال شار يلن هها الت اثل عدواةي. ويقام 

 -. وب اي على ما ورد ع د هنلنادوروس من معلاماتي يندو زن   د ا يتقاها على التجهد زو التشخنع

ييييكيا هيي  م ين  يينقا  مين متيياب يانييانننن ي فيإن م ييعل يياا لل لق ينن زا   -Sandy 18م يا يشيينر 
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األرض وزوووريا ها ال نلي. ومع ى هها زا ه اك دائرق ز يتارية )ةرفن يا يييكيا وزووورييا( 

بعنر بشكل مجاوي عن دائرق ةننعنة )ةرفن ا األرض زو النابهية وال نيل زو الرةيب ؛ وهيه  اليدائرق 

ي ل يدب يا –يع د اللقاي الهعادق ي –ي للقاي ال تكررق بت ثل ف    ااشتناق ي

ي بجا  عدو الترف الثان  ل ه  الدائرق. وهه  الدائرق ي كن زا بجيد ميا العداي ي –ع د الدراق  

يشاب  ا في  حيدث الروايية اليرئنا ي واليهي يت ثيل في   لهيلة متكيررق مين اشيتناق بتلي  الروايية 

 ا ي بااضافة لكراهنت  ا لتيرف لنعض  ا و عادب  ا ع د اللقاي وندب  ا ع دما يخنم شنل الدراق بن  

ثالث عادق ما يكاا الهنب وراي هها الدراق. وا يتا ف هها التشياب  ع يد حيد نهينج  الروايية محيدث 

فحهب بل يتعدا  يليى نهينج ا مي ع ؛ حنيث ييتم التعننير عين آام الحنننينن في  ميل دائيرق بكلل يات 

دياظ األليم األوووري م يا ورد في  الدقيرق وبعننرات متشياب  مي  اليدائرق التي  بلن يا ومتشياب ة مي  زل

ماضاع الدرا ة.ول هتعرض هها بدصنلناة ف  زحداث الرواية ةنقيا لتربنن يا الكم ي  ي ولينا بربنيب 

 الرواية )م ا ورد ف  ال لخع(  

يندز  رد  صة الحب بنن خاريكلنا وثناًاننا على لهاا مال نريا )ماهن يييكيا اليهي رحيل       

تاب الثالث والراب  والخاما. لقد و   مل من خاريكلنيا وثنياًن نا في  الحيب ألول يلى دلد ( ف  الك

وهلة ي ع دما رزى مل م   ا ايخر ف  ال امب ااحتدال  ف  دلد . ف ا لنيث زا اح ير وً اه يا مين 

)  ي و د  نترت العاةدة على  لنن  اي ثم عادا للشحاب ي  الخجل

(. واألمر الهي ا يخلا من دالة ها زا هها اللقياي بينن 17-18. 5. 3 

بأ يلاب  - Winklerعليى حيد بعننير  –الشاب والدتاق ألول مرق ف  هها ال ش د ال  ت  ييتم وصيد  

 ور ة  نكالاًنة. فثناًن نا ها الهي يقاد بعثة ااننادينن ف  دلد  م  يقدم األضاح  بكري اة ةقه  

بالليياا هييا خيياريكلنا وزب تيي  بالتنييان  خاريكلنييا هيي  زل نابتالن يياس فيي  األلعيياب الننثنيية ؛ وميياهن 

بعييييييدها ي ي دصييييييل ثنيييييياًن نا عيييييين الدتيييييياقي  19ال هيييييياعدق الييييييهي بح ييييييل ال شييييييعل.

(ي وي دض ال امب. وع دما ييههب 30-31. 6. 3 )

اريكلنيا يجيدان ا في  مخيدع ا يمضيتربة وعن ن يا منللتينن مين شيدق مال نريا وخياريكلنا يليى خ

. 20(31-30. 7. 3 الجاىي) 

. 3  ثم يروي ثناًاننا لكال نريا منف يزن  يتحرق من الشاقي )

 يدما رزت خاريكلنيا ثنياًن نا ثاننية يا يتعندها الشياق ( مه زا عرف الجياى ألول مرق.وع15. 17

(.وفي  نديا الا يت بعنير عين زا 32. 4. 4 بشكل زمثر حدقي )

( 31-30. 11. 4   القنر زحب يلن ا يمن اليكواج مين الكيامن ناي )

ف ي  بكرهي  ألني   ياف يتهينب في  ابتعادهيا عين ؛  21الهي ماا خاريكلنا يصر على وواً ا م ي 

ثناًاننا. وعقب هروب النتلنن من دلد  برفقية مال ينريا بعيرف الهيعادق ةريق يا يلن  يا  حنيث 

 ي ضاا ف  النداية فترق الشتاي ف  ًا من الادي)

 ( ف  بنت مضند م.15-16. 18. 5 

لكن ما يلنث شنل الدراق  بنن الحننننن زا يهنتر على األًااي ي بعد زا علم مال نريا العاةدة       

ال ح امة الت  ب لكت براخن اس بجا  خاريكلنا.وف  زث اي يبحاره ا ي قض هها القرصاا على الهدن ة 

 ي   ائلية زا ي فنعد العدق للكواج من النتلية ي لك  يا بعيرب عين زا ال يات زحيب يلن يا مين اليكواج م

انشغال  ب  )ماا نريا( وثناًن نا ها الهي ييعاد بي  يليى ال يدب ي يذ زن ي   ياف زفار ك يا  نيل 

-10. 30. 5  ال  ايييةي)

ل نيلي ييرى (.وبعد بقابل القراص ة م  اللصاص يالهين هاً اا الهدن ة بعد ر اها عليى شياةا ا11

( وا ي  ع ا من اانتحار  اى زمل ا ف  9.  34.  5ماا نريا خاريكلنا وه  ب دب )

 زا يكاا حننن ا  د نجى. 
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وي تقل القع للض نر الثالث )الراوي األ ا ي ( مين بدايية الروايية في  الكتياب األول. فنعيد زا       

زا يعلني  بتا يف  -ن مدى حن ا ل  و عادب ا ب جاب معنرق ع –بكتشف خاريكلنا نجاق حننن ا بقال ل  

. وع ييدما 22( 10-9. 2. 1 نجيياب  ميين عييدم اي )

برى عصابة اللصياص ي التي  يتكع  يا ثنيامناي خاريكلنيا يحهينان ا يحيدى الربيات ي زرب ينا زو 

(.وبعيد زا يقي  النتلينن في  22. 2. 1 يييكيا ال عنيادق في  زرضي مي )

ييرى حل ياة مدياد  زني   يد زبيى يمعنيد  -وعنم هه  العصيابة–براثن عصابة اللصاص يرد زا ثنامنا 

( ي فتأب  لي  هيه  الربية وبهيلم لي  خاريكلنيا 15-14. 18. 1 ييكياي )

ف بقتل ضندت  ظل اة ي ومي  ذلي  ف ي  لين بُقتيلي. وهيها  ائلة ل  يين   اف ب لك ا وا ب لك اي و ا

الكالم الهي ب ته ب  ييكيا ف  الحلم يعد ف  الحقنقة بدهنر مامل ل ا  اف يحيدث للنتلية عقيب هيها 

 –على حيد بعننير زحيد الدار ينن  –الحلم. فالتدهنر الصحنل ل ها الحلم الهي يأخه شكل ال نايق الدلدنة

الخادمة ثنهن  ولنا النتلة خاريكلنيا(ي وهيه  ال راوتية هي  التدهينر يك ن ف  مراوتة ) اف بقتل 

الحقنق  للحلم   اف بتاً  يلى )خاريكلنا( ختأ )ب نة  تل ا( ي و اف بقتل امرزق زً ننة )ثنهن ( في  

ورب ا يشنر هها الحلم من ةرف خد  يلى زا الربية بقيف يليى ًانيب  23حنن زن ا )خاريكلنا( لن بُقتل.

يذا ما زخهنا ف  ااعتنار هها التدهنر ال  تق  للحليم  نه وشن ت ب ا م ا زشرنا من  نل. والنتلة الت  

ومن  –فإن ا ي كن زا نجد وً  شن  مننر بن   باصد  حلم ب نئ   –ولنا التدهنر الهي زراد  ثنامنا –

التي  ب نيأ ق زباللياا في  مالافياا ايوبنن نني  –حنث وظندت  وز لاب  ال لغك وصدا  ف  بقنة الرواية 

ب صنر زنثنا وهابرومامنا ف  رواية اافنهنة امهن افاا )الت  بلعيب فن يا يييكيا وعنادب يا دوراة 

بُختتم بعنيارق ي وحنث  م  اة وواضحاة ًعل منرمنلناخ يعدها ب جنداة ايكيا يلى ًانب رواية بابناس(

هيدايا ث ن ية اييكيا ال  قيهق  يُشار فن ا يلى زا بتل  الرواية ي اف يقدماا  يلى ًانب مجرى ال نيل

. م يا زا هيها الحليم ب يها الشيكل 24 ال نجلة ؛ ولكن بعد ال عاناق يظل مصنراة زفضل ف  الغنيب مخنيأةي

بشيكل تنير  –رب ا زشار يلى الدور اايجاب  الهي  اف يلعن  ثنامنا ف  الحدياظ عليى حنياق النتلية 

عامل ا برزفة بعد ا ترداد  م ع م انة ييكيا ع دما زخداها ف  الك ف ي وبشكل متع د ع دما  -متع د

فيار رييتي  ل يها الحليم  –ب اياة على وصنة زبن  مال ينريا. ولكين ي وعليى زيية حيالي فيإا ثنيامنا 

يأول  على هاا  ي ويصر على الكواج مين خاريكلنيا ي ويحليه شينل الديراق بينن الحنننينن  -الغامض 

فتهيأل  ميا يذا مياا يي يدب ل يا حيل ب  يا مين مصيائبي  ثاننة.ويدخل ثناًن نا على خاريكلنا بامناة ي 

.ثم يشار يليى خاريكلنيا التي  يميا اندكيت بت تحيبي 25(12-13. 25. 1 )

(. وع دما يظن ثناًن نا زا حنننت   د مابت ويحاول اانتحيار ي ي تيكع 14. 28. 1 )

. 2 ب على امرزق ا بكال حنةي )م ن اا الهنف من يد  متعجناة يل اذا ب د

معلقياة عليى  –(.وبعد معرفة مال النتلنن بأا مل م   ا مياوال عليى  نيد الحنياق يعيرب اليراوي 3. 2

زا يبليا  الهيعادق تالنياة ميا ي قليب يليى  – عادب  ا بالقياي ومت نئياة ب يا  ياف ييأب  مين فيراق وبينن

 .26(24-23. 6. 2 زلمي)

ويق  النتل في  ييد منتيراننا ) ائيد الحامنية الدار ينة( ي فتيأبى خاريكلنيا زا  ويتحقه هها التا        

. 7. 5 بدارق حننن  ا ؛ فلا مانت لت ات يفلنكن بنن يديي ي )

يتم بنن ثناًن نا الهي بق  ف  يد القائد وخاريكلنا التي  اصيتحن ا ناو ينكلنا معي   (.لكن الدراق23

عليى  27(20. 2. 5 يلى بنت . ويهت   م ن اا مصادفة يليى خاريكلنيا يوهي  ب يدبي )

يحتضين ميل  -فار زنت ياي معرمية وليدي مال ينريا  -فراق حننن ا. وع دما يلتق  الحننناا بعد ألي 

(. وف  الحه زا هه  ال قتة من الرواية بعد  17-3. 7. 7رف  مش د يعنر عن شدق الشاق )م   ا ايخ

 د اًت   شي ل  ا   -Haggم ا يشنر –فثناًن نا وخريكلنا بعننراة عن االتئام ال ؤ ت لش ل النتلنن. 

اًي  لكين الرييام بيأب  ب يا ا بشيت   الهيدن ي فديار ب 28مؤ تاة ويقن اا ف   صر الهتراب الدار ي .
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يشينر  -الت  ليم بكين حهي ة ال نية–النتلنن بصحنة الخادمة منننل  يلى  صر زر ام  )ووًة الاال ( 

 يد  –( لهياعات بعد زا زراح م وبرم م يرفلاا يف  الهعادقي ) –الراوي يلى زا الحظ 

 شاي زا يتن  ذل  ما يحكن م.

بنة ي فتحاول خاريكلنا زا بقياي مين عكي تي   نا عن نده  من خالل ال روبراود زر ام  ثناًن      

( يهينب ل يم زل ياة مشنرق يلى زا ما يخدن  الحيظ ل  يا مين يمحا ين الصيدفي )

( زشد من الهرور الظاهري. وبصر زر ام  عليى زا يكياا 14-15. 21. 8 )

اي رفض  ا اانصناع ل ه  الرتنة يتعرضياا ثناًاننا ل ا والدتاق ألخن ن نا ابن الخادمة منننل . ويو

للت ديد والاعند والحكا الشديد. ويُحكم على الدتاق بأا بلقى ف  ال ار بت  ة  تل الخادمة فتتضرع الي  

( فنتم انقاذها. ويعليم الياال  )زورونيدابنا( ب يا مياا مين زمير ووًتي  ي الش ا يهنلناسي )

نان . فنلتئم ش ل  ا ويعل اا في  الترييه ب يا حيل  بأر يام  وير ل باًااس احضاره ا يلن  ف   

 (. 29. 15. 8 من عقاب يفنهعدااي )

وبقام  اات ال ل  ااثناب  )هندا ننا( بأ ر الشاب والدتا . ويقرر زا يقدم  ا زضيحنة دوا زا       

لكين شينل الديراق بينن الحنننينن يعرف زا الدتا  ين ا ه  اب ت . وع دما يعلم ذل  يتم العدا عن الدتيا . 

يخنم يمن ًراي ااصرار على التضحنة بالشاب ثناًاننا. بحاول خاريكلنا زا بهينتر عليى يً ياا 

( وبصيير علييى انقيياذ حننن ييا ي ويا 26-25. 19. 10 عاةدت يياي )

 لعدا عن النتل زيضاة.فهاف ب ات مع  على ندا ال هبل. فنلتئم ش ل الحننننن بعد زا يتم ا

وهكها فإا القصة الرئنهة ف  الروايية بجيري في  شيكل حلقيات متتالنية ي ب ثيل ميل حلقية م  يا       

 –براخن ياس  –مغامرق للحننننن ي يهعناا فن ا يلى التخلع من  نضة عدو مشترك ل  يا )زلك ن ينا 

هيها العيدو في  ااندصيال  -ب زو يكاد يتهين–زخن ن نا(. وف  مل مرق يتهنب  –منتراننا  –ثنامنا 

 بنن الحننننن ي م ا يخله الشاق وال دب والهعادق ع د التئام الش ل. 

وي كن زا ي ثل هها اا ت تاج نقتة بقاة  بنن بحلنل ا ه ا وبنن نظرية منري ي  ومنرمنلنياخ التي        

ال  اذج ف  الرواية بشكل  نقت ااشارق يلن ا ف  مقدمة هه  الدرا ة.فلقد رزى منرمنلناخ ف  مثل هها 

د  الحنكات ال قالنة للروايات ال نكرق يرى مرملناخ ب ايعات مختلدة من نديا ف عام ن اذًاة شعائرياة 

ال اضاع الااحدي ز تارق ييكيا وزووورييا ال صيرية. فااندصيال والتني  وال حام يات وال يات 

فإيكيا  يد ةافيت بالعيالم ملي  بحثياة  ال داًا وً   الش ل ال  ائ  للحننننن يعكا ن اذج األ تارق 

عن ووً ا زوووريا ال نت ي وف  ال  اية بجد  وبرًع  للحناق. وف  ةقاس ييكيا الهيرية رميكت 

ز تارق بحث ييكيا عن زوووريا يلى رحلية اانهياا عنير الحنياق ي عنير  األختيار وااةرابيات 

صية ترامنية في  الرواييات الناناننية وحتى اانقاذ ال  ائ .ويتتن  منرمنلناخ عن  رب بتارات ميل  

اللقيايي ب ثيل بال هينة لل لق ينن  صياة  يرياة  زو  –الديراق  –القدي ة فنجد زا الختة ال تكررق يالعشيه 

مجاوياة لقصة الربة ييكيا. لكن م تقدي هه  ال ظرية يروا زا هها ال  اذج لينا يا ن اذًياة م تقنياة  

اًت اع الش لي يعد وًاد  م تقناة ف  زي  صة حيب –الننن  –وبشكل زمثر بحديداة فإا ن اذج يالحب 

ذات ن اية  عندق   ف اضاع النحث يتن  م تقناة ماضاع الننن يوال ؤلف ي كن زا يهتق  مين الحنياق 

لك  ا ف  هه   29الاا عنة عن ال غامرات الغرامنة ونتائج ا دوا ث ة انعتاف عنر األ اةنر ال صرية.

ً  ااختالف بنن ع اصر هه  ال ظرية وبنن ما نرم  يلن  ه يا. زول يا هيا التقاة  نؤمد على بعض زو

ما  نه وزمدنا علن  وها زن ا نتحدث عن ن اذج بعن   ف  رواية ااثنابنة ولنا عليى ن ياذج عيام زو 

مشترك بنن الروايات. ثانناة ي زن ا ه ا ا نقصد ث ة رب  بنن هها ال  اذج ون اذج شيعائري زو بلقن ي . 

 ي زن ا ه ا له ا بصيدد اليرب  بينن هيها ال  ياذج وال  ياذج األ يتاري خيارج الروايية ؛فالجيدير ثالثاة 

بالهمر ها زا هها ال  اذج ال تكرر ف  زحداث الرواي  ها ز رب يلى ال  اذج األوويري م يا ورد في  

الدقرق ماضاع الدرا ية مين الروايية ي ولينا في  األ يتارق األوويريية م يا وردت في  مصيادرها 
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بل لم ييكيا زشالي زووورييا بعيد زا  30األخرى. فتنقاة لس تارق الكاملة م ا رواها ل ا بلابارخاس

مك   بنداا وبجت   ب  ي لكن بنداا ا يلنث زا يهرق باباب  ويرمي  بي  في  ال نيلي بعيدها ا بخنرنيا 

لنادوروس  د ةاع على زا هن -ف  رزي  -األ تارق زا ييكيا التقت ب  زبداة. ويا دل هها فإن ا يدل 

ااشارق األ تارية ف  هه  الدقرق حتى بالئم  صة النتلنن الت  بعد القصة الرئنهة والخن  ال حاري 

عليى  -م ا  نه وزشيرنا –ألحداث الرواية مل ا. رابعاة زا التشاب  الهي نرصد  ف  بحلنل ا هها ا يقام 

( فحهب)وها ما وً ت يلن    ام اع الش لاًت –الننن  –الحب نهنج الرواية باصد   حدثاة مجرداة ) 

ال قييد ميين م تقييدي ال ظرييية ال شييار يلن ييا( بييل باصييد  زلداظيياة ذات داات متشيياب ة زيضيياة ؛ ذليي  زا 

يااشتناقي و يالهعادقي وال دبي مل ا زلداظاة بتكرر ف  مل حلقات الرواية لتصف حال النتلة ي ب اماة 

 ييكيا. م ا بصف ف  الدقرق ماضاع الدرا ة حال

ويذا ما زخهنا ف  ااعتنيار زا حلقيات  صية الحنننينن ال حاريية هيه  ب ثيل الحيدث اليرئنا في        

الروايية ي فييإا التياب  األوويييري ل يه  الحلقييات ي ثييل صيداة فيي  حيدث الرواييية ندهي . هييه  الصييدى 

الروايية في  مكياا  -على درًة مننرق من األه نية  –األوووري ف  الحدث يؤيد  صد زوووري آخر 

الهي هيا زووورييا )ةنقياة يا يتندل م  -ووم  ا. فحاضر الرواية مل  يهنر من زول  يخر  م  ال نل 

مين زولي  يليى آخير  زيضياة )ةنقياة للتصيار الجغرافي  في   -األ  اي باألشينايي م يا ورد في  الدقيرق(

قي  الحنننينن في  ييد ( . ف تل  الرواية يصف مش داة على مصب ال نل ال نرا لنابنق  حنث ي31الرواية

ً اعة من اللصاص. ثم يتحيرك الحيدث يليى الج ياب  لينالة ب حياذات ال نيل ي حنيث بقتين عصيابة 

اللصاص الت  يتكع  ا ثنامنا . وه اك يق  ثنامنا ف  حب النتلية ويدتيرق الحنننياا ثيم يلتقنيا في  

يد منتراننا ثيم ي دصيال  الك ف. ثم يتج  ً اباة ف  محاذات ال نل يلى خن نا ي حنث يق  الحننناا ف 

بهنب اخه نا نكلنا لخاريكلنا. ثم يتج  يلى  ريية بنهيا حنيث بلتقي  خاريكلنيا وماا ينريا بيال رزق 

ال صرية وبخنرهم عن ذهاب ثناًياننا مي  اللصياص مين زهيل القريية يليى م يف. ثيم يتجي  ً ابياة 

ندصيال عليى ييد زر يام  ثيم ب حاذات ال نل يلى م ف ي حنث بلتقي  خاريكلنيا بثنياًن نا وي يددا باا

ي جااا م  ا. ثم يتج  الحدث ً اباة ب حاذات ال نل بجا   نان  حنث يق  النتالا ف  يد ااثنيابنن. ثيم 

يتج  يلى  نان  حنث يلتق  الحننناا ب ندا ننا. ثم ي تقل الحدث يلى يلى الج اب  لنالة حنيث يضيح  

يتج  الحيدث يليى منيروي عاصي ة يثنابنيا التي  لل نل. ثم  -وها يصتحب مع  الحننننن  -هندا ننا 

( ي حنث يتم التعرف على خاريكلنا ويجت   ش ل الحنننينن يليى األبيد 32ي ت  ال نل ع دها)ف ا ي ن  م  ا

 فت ت   الرواية. هكها يندز الحدث ويصعد م  ال نل حتى ينلغ ذروب  م  ذروب  وي ت ناا معاة. 

قاة  زخيرى بينن بحلنل يا ونظريية منريلنياخ  يالدة اليهمر. فلقيد ورب ا مثل هها اا ت تاج نقتة ب      

مين دلدي   -ومل مرحلة من رحلت يا احظ منرمنلناخ بعداة ًغرافناة ذا دالة دي نة ف  مهنرق خاريكلنا 

بيأب  ب يا ختياق يليى الج ياب بجيا   -يلى وامن ثاس ثم يلى فم ال نل ثم يلى م ف ثيم يليى زعليى ال  ير

بالصدفة من ال احنة الظاهرية لك   في  الاا ي  يحيدث بحيت رعايية يلي  الشي ا   يثنابنا ,ويحدث هها

. بند زن ا نؤميد ه يا زيضياة عليى 33فالحناق ه  ال عاناق الت  يعاد من خالل ا اانهاا يلى زبن  ف  اله اي

بعض زوً  ااختالف. زول ا ها زا النعد الجغراف  الهي ب تحيدث ع ي  يت ثيل في  ال نيل فقي   ي م يا 

ولينا ماضي   -والهي يندز م يه زا بتيأ  يدم زبتيال الروايية زرض مصير–خع فق  حاضر القع ي

الرواية مكل ي والهي ا يدخل فعلناة ض ن ومن الرواية. وذل  على الرتم من زا ماض  الرواية )ميا 

يقصة الراوي زو شخصنات زخرى ف  الرواية عن ما حدث ف  ال اضي ( ا يخليا مين يشيارات يليى 

زو ب نؤيية ا تشيرافنة بشينر يليى ال هيتقنل )اليهي هيا حاضير القيع  34لك  ا يشارات وصدنةال نل ي 

. ثاننياة   36لنامنن  وملنتافاا عني وعلى ترار ما ي كن زا نجد  ف  رواية زخنلنا بابناس  35بعن  (

يزا ث ييت عال يية نصيينة )ةنقيياة ليي ع الرواييية( بييرب  بيينن ال نل)ال هيياحة الجغرافنيية التيي  نقصييدها( 

ووريا ي باصد  ا رفنقنن لسرض وييكيا الت  بتشاب  م  النتلة وبعضدها ف  مهنرب ا. وهي  وزو

رفا ة من شأن ا زا بضد  على النتل زيضاة ةابعا زووورياة ننلناة. وها ةاب   د بلغ زوج صيراحت  في  
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 - ل وضاحاة ف  شكل ز -ي م ا بظ ر دالت   37لكهن افاا اافنهنةالعال ة بنن النتل وال نل ف  رواية 

بااضافة يلى ذل  ي فإا هها اليتأيند األووييري للحيدث مين . 38 عن خايرياس ومالنرويف  خاريتاا 

اووورييا هيا بعننير عين الكمياا زيضياة م يا  - نل ال كاا يرافق  بأيند م اثل من  نل الكماا   فال نل

لخرييف بانحصيار مناهي  ورد ف  الرواية صراحة  فال نل ي نك فصال اله ة ي الصنف بالدنضاا ي وا

ي والربن  بالارد الهي ي  ا فن  ووض  بنض الت ا نل ؛ فال نل يبكل ة واحدق ي يلنا بأ يل مين الهي ة 

( ي وبشيي د 23-22. 22. 9  ندهيي اي )

عدد ثالث ايق وخ هية و يتنن ي زي ميا  على ذل  يحروف ا    الت  بنلغ ي يذا ما بحالت يلى زر ام ي 

  يعيييادل مج يييل زييييام الهييي ةي )

  9 .22 .24-27)39. 

نب ع صر الحب والافاي هها وصدا  ف  ب اي القصة ال حاريية ييأب  دور مال ينريا ي ويلى ًا      

ماهن ييكيايالهي يلعب دوراة محارياة ف  هه  الرواية. يا مهألة دور ماا نريا في  ااثنابنية هي   

مهألة رئنهة لد م هه  الروايةي ويدراك براعية هنلنيادوروس وف يم زي واوع  - Sandyم ا يعتقد  –

يأهالني   42ووظندتي  مكياهن للربية يييكيا 41يا ً هنت  م صيري 40  ودي   يجهد  هها الع ل.فلهد

للعب مثل هها الدور. يضاف يلى ذل  ا    ذي الصدى األوويري والهي يع   ثاب الكتاا اليهي ييتم 

 .43اربدائ  من  نل ال لق نن ف  التقاس ال صرية

ثالث دعائم رئنهة بجعلي  ز يرب الشخصينات يليى ويقام دور مال نريا النالغ األه نة هها على      

 بحقنه مأرب ال ؤلف نده . 

. وهيها  44(الد ي flashbackزول ا ان  يروي حياال  ثليث الروايية بقرينياةعن ةرييه ااربجياع )     

القع يش ل مل ماض  بتل  القصة   ف ا الهي يروي ماض   صة الحننننن مل ا م ه بدايت ا ميروراة 

وحتى مقدم  ا يلى مصر ف  ةريق  ا يليى يثنابنا.وهيها الع صير ييأب  عليى درًية  بلقائ  ا ف  دلد 

مننرق من األه نة لتحقنه ختة ال ؤلف الروائنة الت  بقام على ز اس شديد التعقند من القع والقيع 

 - Reardonم ا يشينر  –زثراة  لنناة. فااثنابنة  -ف  رزي النعض –ااربجاع  الهي ماا لشدق بعقند  

يدق بنن الروايات الناناننة ف  بقيدم األحيداث يلينا بتريقية مناشيرق ولكين عين ةرييه ااربجياع فر

الد  . وهها ااربجاع الد   زمثر بعقندا م ا ها علن  ف  األوديهنا الت  ب ثل ل  ال  اذج اليهي احتيهى 

 ناة ف  ب اي هه  ب ؛ زما على مهتاى الحدث فإا بعقنداب  بداق ال ؤلف نده  يذل  زا ه اك صدعاة ز ا

القصة. لكن هها الصدع ها نتنجة مناشرق لل حاولة الداشلة احداث بابر وحرمة لسمام في  الحنكية ي 

وها التابر والحرمة األمامنة اللهين ماا ال دف من ورائ  يا بهيننر القصية يليى ن ايية ييتم ا يتقنال ا 

   45  ه  مجرد خاب ة ر  نة. بشكل ييجاب  يولنا مالخاب ة ع د امهناننداا زو خاريتاا الت

وثانن ا زن  يقام بدور حائ  القصة داخل القصة زحناناة م ا لا ماا ها العقيل ال يدبر اليهي يحقيه       

ال ؤلف ختت  من خالل   يا مال نريا يههب يلى دلدي  ب ياياة عليى ةليب مين ال لكية بر ين ا ملكية 

يلى دلد  وبنيدز زحيداث الروايية الحقنقنية نحيا  وع دما يههب 46(.12. 4يثنابنا م  يأب  ل ا باب ت ا )

ومأن  ها الشخع الاحند من بنن مل الشخصنات األخرى الهي يد م ميل ميا ييدور. لقيد ا يتتاع زا 

(. ثيم هيا اليهي دبير ل يا 8. 4يصل يلى الدتا  النتلة وزا يتعرف على شخصنت ا ويخنرها بحقنقت يا )

. 6لهي يت كر ها والنتلة لنيههنا للنحيث عين النتيل )ولحننن ا ختة ال روب مع  يلى مصر ي ثم ها ا

( حتى يصال يلن  ف  ن اية معرمة ولدي . ثم ها الهي ياص  ولدي   نل ماب  زا يهتاصاا بالشاب 11

(. ين ا نشيعر يليى هيها الحيد مين  صية الحنننينن زا مياهن .5. 3. 8ي  ارا  4. 11. 7 والدتاق خنراة )

شخصينات القصية اليهي ي تلي  القيدرق عليى يدراك القصية بكيل ييكيا هها ها الاحند مين بينن ميل 

خناة ا وحل عقدها ي والج   بنن م ارق ال ؤلف والقارئ ال ثال  ف  ندا الا يت. يا صيناتة دور  

فن ا يرا  من زا مال نريا ها الراوي الداهنية اليهي يخيدع   Winklerب ها الشكل يجعل   زبده م  
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دو ومأن  يحتدظ بك ال  وزمانت  األخال نة لنهخرها ف  خدمية الع ايية العديد من ال هت عنن وم  ذل  ين

اال نة. م يا يجعل ي  ابديه معي   في  اعتقياد  زا مال ينريا  يلعيب دور اليراوي )مي  بقيديم بعيض 

مين الكتياب الخياما ويهيتخدم نديا  33من الكتاب الثيان  وحتيى الدقيرق  24التدهنرات( من الدقرق 

دية التي  يهيتخدم ا هلنيادوروس في  دور  ميراوي لنقنية الروايية . وي ثيل ال  ارق واامكانات الهر

بحلنل دور بدين وم ارق مال نريا بنهاةة بجربة لد م خت  هنلنيادوروس الدي نية والهيردية عليى 

  47وً  الع ام.

زما ثالث بل  الدعامات الت  ز ا علن ا ال ؤلف دور مال نريا ف   الهرية ي الت  هي  شيديدق       

ربناة ب  باصد  ماه اة اييكيا ي التي  يكت يف نياع مين الهيرية ز يناب ةقا ي ا ي م يا هي  في  اا

رًيال مين  -فن يا زعتقيد–وم ا زشنر يلن ا ف  الدقيرق ماضياع الدرا ية   ي بن  يا ا يدصيل  48الاا  

التننعننن والالهابننن ل ن ليم ييتم بت نيرهم عين ال ع يى الضي    في  هيه  األشينايي. ومثل يا يقيام 

عليى ااعتقياد بياا األدب اليهي بعليا فني  درًية  - Sandyم يا يشينر  –لتدهنر األدب  األفالةان  ا

اابداع يقيام عليى ال ع يى الخدي  الضي    ي فيإا ماا ينريا يقيدم بنرييراة فلهيدناة ودي نياة لالحتدياظ 

     49بالحقنقة ويخدائ ا عن الشخصنات األخرى ف  القصة.

ية والك انة اللتنن اعت يد علن  يا مال ينريا في  زدائي  ليدور  يت ثيل في  وزهم األمثلة على الهر      

امتشاف  للحب الهي و   فن  الشاب والدتا  ألول وهلة ع دما التقت عن اه ا ف  ةقاس م رًياا دلدي  

. 3ي وشرح  مل حرماب م و ك اب م ي وها ما لم يهتت  اا يد    ايخروا ب ا فن م خاريكلنا نده )

ًراي ال ار التي  زحر يت شيغاف  لن يا  -ل ف  ا تاعت  معرفة ما زصاب الدتا  من وهن (. م ا يت ث5

وعدم زفصاح  بهل  مامالة لخاريكلنا . م ا مانت لدي  القدرق ب ا ي تل  من معرفة  –لعشق ا ثناًن نا

(. م ا ب ثلت زيضاة ف  ر    ختة 8. 4على  رائة ذل  ال كتاب الهي ياضل  صت اوحقنقة مالدها )

  رية لل رب بالشاب والدتاق من دلد  ارًاع ا وة  ا.

م ا زا من زمثلة م انت   درب  على عنار  للرزى بشكل ا يختا مجريات األمار. فقننل رحنلي        

ها وبتل  الرواية من وامن ثاس يرى ف  ال  ام رًالة مه اة ي يلام  عليى زني  ليم يقيدم لي  األضياح  

مهك   . وعلى ذل  ي يت نأ ل  بأا يعان  في  النحير ميا يشين  ميا  ينه  على الرتم من  رب م كل  من

وعانا  ها ف  النحر . م ا يخنر  بأا ووًت  بنلغ خاريكلنا الهالم نظراة لرًاحة عقل ا وبت نيأ ل يا بياا 

مل ش ي  اف يأب  ف  ال  اية على ميا ييرام. وع يدما يقيام مال ينريا مدكوعياة مين نامي  ويهيأل  

نب فكعيي  ي ا ينييام ليي  بشيي ي م ييا رزى ي ويع ييد للرًييل الييهي نكليياا ع ييد  فيي  ثنيياًن نا عيين  يي 

وامن ثاس بأا يقدم األضاح  ألوديهناس ويهأل  زا يكف تضن  الهي ب لك   نل م ألن م لم يقدماا ل  

(. يا م انة مال نريا  د ظ رت ف   درب  على التعرف عليى هيها الشينخ 22. 3فروض ااحترام )

  ام ومنف زن  ها زوديهناس. ف  حنن زا مندز الهرية والتكيتم  يد ظ ير في  زني  ليم الهي ًاي  ف  ال

يخنر زحد بتداصنل ما رزى ف  هها الحلم ي حتى زن  لم يخنر بتل  الروايية ندهين  ا. يا هنلنياديروس 

يهتغل هه  التننعة ال لغكق للريية  يلى ًانب م انة وبكتم مال ينريا  مي  ي يتحن معلاميات  ارئي  

اللغيك لنتيرم عليى لهياا  بإشارب ا يليى زا Morganيد من فضال  وبشا   . وهها ما بعنر ع   فنك

رًل مهن ا يتعرف علن  مناشرق ي ثم يقدم الاصف ثاننة مين وً ية نظير الشخصينة زث ياي القصية. 

وم  ذل  فال ا ف ه ا شديد التعقند ي ألا مال نريا نده  ل    تاا ي ف ا راوي وها شخصنة بلعب 

رها فن ا يروي . وها مراوي يدرك هاية الشخصنة الت  ًايب  ف  م ام  ي لك   ف  بقدي   بجربتي  دو

الشخصنة يحهف الشرم الهي يهاعد على التدهنر ي ويظ ر ثاننة اربنياك رد فعلي  األول. يني  يصيف 

م هيها حل   م ا رآ  ي ولنا م ا  اف يد    مؤخراة. ويجد القارئ نده  ثاننة زميام بحيدي في  ةال ي 

   50اللغك عن ةريه مقارنة بداصنل هها الاصف بال عرفة الت  امتهن ا من مكاا آخر.

م ا زا من زمثلة  درب  على الك انة ها  ص  حكايات تابرق ذات دالة ف  القصة مل ا. فنعد لقاي       

ولد في  م ن اا بكاا نريا يقع هها األخنر علنة  صة ترينة مدادها زا هامنروس ماا مصرياة ي 



 13 

( لعالمية في  ةننة بعد زا ًام  هرمنا زم  ف  يحدى ال عابيد. و يد  ي   هيامنروس )

( ولقد ًاب بالد الناناا ي وزخدى ا    ووة   ي يما خجيالة ألني   يد ندي  مين وة ي  ي فخه  )

 ياا ميالم ويما ذماياة م ي  حتيى بصينل ميل ال يدا )التي  بدخير بان يا ماة ي ( وة ياة لي . ويؤميد م ن

ماا نريا ي ب اياة على ما ي نك شعر هامنروس من ع صر مصيري يعت يد عليى ياالغياو ال خيتل  

  بكافة زنااع ال تعةي )

ية ي على هها ف   يناق حديثي  عين ربي  الك انية بالقامنية ال صير Sandy. ويعله 51(6-7. 15. 3

. وفي  الحيه زا هيه  52فنشنر يلى زا ما يُد م من هها هيا زا هيامنروس مياا مصيرياة وملغيكاة زيضياة 

الحكاية الغرينة ا بخلا من دالة ف  وا   الرواية نده ا. فرب  االغاو بالشخصنة ال صرية ي كن زا 

شخصنة ال صيرية يلق  بظالل  على شخصنة  مال نرياي ماهن ييكياي الهي ي ثل ال  اذج األول لل

 .  53ف  الرواية من ناحنة ي والهي بت نك زفعال  بالتكتم واالغاو

ا من زمثلة بدا   ف  الك انة معرفت  ألع ال الهحر والهحرق ي وما ي نغ  وما ا ي نغ  ف  م ا ز       

بهيينب زخييه منتييراننا ليي  -م ار ييت ا.فنعد زا انقتعييت زخنارثنيياًن نا عيين مال يينريا وخاريكلنييا 

يت كراا ويههناا للنحث ع   فنقيابال عجياو مصيرية ب يدب. يهيأان ا  –ر ال  يلى الاال  الدار   ا

عن   نب ندب ا ي فنعرفياا م  يا زن يا فقيدت اب  يا في  معرمية  اميت بينن عصيابة اللصياص )التي  

يتكع  ييا ثنييامنا( وبيينن ح ليية علييى رز يي ا منتييراننا ي بعييد زا ا ييتالى اللصيياص علييى شيياب 

وع اا زن  م  م. م ا يعل ياا زا اللصياص  يد هكمياا هيه  الح لية وباً ياا يليى م يف )ثناًن نا( 

وهي  بظين زا زحيداة ا يراهييا بعيد زا بياارى ميل ميين  -ا يترداد الك انية ليكعن  م.ثم بقيام ال ييرزق 

بقام بتقاس  حرية  بحدر حدرق وبصب فن ا  ائل ياارا ةي من  -مال نريا وخاريكلنا عن نظرها

نن. ثم بشعل نارين وبشه ذراع ا بالهنف حتى بقتر م   دماة على ال ار. وزخنراة بدليل عهل وخ ر ول

ف  يحضار روم اب  ا الت  بخنرهيا ب صينرها ومصينر اب  يا ايخير. م يا بخنرهيا ب صينر ميل مين 

ماا نريا وخاريكلنا. فأما األول فإا ولدي  على وش  زا يقتتال  فنقتل زحده ا األخر يا يذا ا تتاع 

. 54ألب م   ذل  . وزما الدتا  فإن ا  اف بلقى ن ايية  يعندق بعيد رحلية بعيان  فن يا مكييداة مين اياما

وةاال هها ال ش د يلعب مال نريا عدق زدوار ؛ ف ا ال ترًم الهي يترًم للنتلة ميل ميا بقيال هيه  

ال رزق مين  يحر. وميا  ال رزق. وها الهي يخنر هه  الدتا  بأن  ا ي نغ  ل ثل  ا زا يرى ما بأب  ب  هه 

يلنث اابن بعد ا تحضار روح  زا يصدق على مالم  ي فنخنير زمي  زا يبنان يا ب يها الهيحر دوا زا 

بأخه حهرها من مشاهدق ايخرين ل ا ها ع ل  اف يجلب علن يا عقياب مين ايل ية ي ا يخديف مين 

  األربياب )وةأب  يا ماا زحد الشخصنن اللهين يرياها ) زي ماا نريا( ماهن بحني  

يا زداي مال نريا لدور  وب دنه  ختت  وخت  ايل ة بشكل مين الهيرية ييهمرنا  (.28-29. 15. 6

بالتننعننن والالهابننن يالهين زشنر يلن م ف  الدقرق ماضاع الدرا ة والهين ا يدصحاا  ل ن لم ييتم 

  ا من ز اةنر وةقاس.بت نرهم عن ال ع ى الض    ف  احتداات ال نل وما يتصل ب

يا  نام مال نريا ب يها اليدور عليى هيه  ال هيتايات ييأب  باصيد  زواة و نيل ميل شي ي ماهياة       

ايكيا ويصب ف  مصلحة النتلة. ورب ا يظ ر ذل  من خالل الحلم الهي رزب  النتلة. فنعد زا نجت 

م في  مصير ي وزث ياي نيام ه  والنتل وم ن اا من يد عصابة اللصاص الت  مانت زول مين ا يتقنل 

ثالثت م ي رزت ف  ال  ام رًالة ي ه   نداة ويقترب م  ا فنقتل  عن  ا الن  ى. وبقام النتلية مين نام يا 

مدكوعة على يثر رييت ا ل ها الحلم وظ اة م  ا زا هها رب يا ي نيأ بختير يحنيه بحننن يا. لكين م ن ياا 

(. وألا مال التدهينرين 16. 2ندا ننا مل  يثناب ( )يخنرها بأا هها الحلم ي نأ ب ات زبن ا الحقنق  )ه

لم يتحقه ف  الروايةي وألا الحلم لم يشر يلن  مرق زخرى داخل الرواية ي فقيد ا يتخلع بعيض ال قياد 

يقدم ل ها الحليم بدهينراة آخير زمثير م تقنية واربناةياة بأحيداث  Winklerزن  بال مع ى. وم  ذل  فإا 

ثر ف  الرواية  زب زريهتا راة  من يفنهاس يةنقاة ألمهوبة وردت منكيراة الرواية  فلخاريكلنا زباي مُ 

( ؛ زباها ال كعام خاريكلنا  ؛هندا ننا زباها الحقنق  ؛ والرًيل اليهي ةال يا دعتي  زباهيا 22. 1)
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على مداى الرواية يوها مال نرياي من مل هااي لم ي ت  اى ماا نريا ي وماب  ها اليهي ي نيأ 

وعلى ذل  ي فإا ه اك بشنن  بنن عنن خاريكلنا الن  ى وماا نريا. ويا دل هها فإن   55ب  هها الحلم.

يدل على الدور الختنر وال ام الهي يلعن  هها الشنخ ف  مهنرق الرواية ؛ ف ا ل ه  الدتاق ب ثابة النصر 

 صنرق( الهي بهتتن  زا برى ب  ويحدظ ا م ا ها آت من شرور ي ا يته ى ل ا بج ن يا بدوني .)زو الن

حلنداة للقدر ي يع ل ا من خالل الهيحر   - Heisermanم ا يشنر –وب ها ال ع ى يصنل ماا نريا 

ب يا ر –الهي يحتقر  وين ا من خالل الحك ة ي وهه  الحك ة بضي ن بيدابنر ًنيدق للحنكية الرومانهينة 

. وألا هها الرًل الهي يلعب هها الدور ال ام هيا بعن ي  مياهن 56ألا القدر نده  يشن  مثل هه  الحنكة

  ييكيا فإا هها يدل على ح اية هه  الربة للنتلة الت  بشن  زام ا ما ب ر ب  من ناائب. 

 صدى عناصر األسطورة أقصوصة االبن وزوجة األب: –ثالاا  
صاصة ف  ثالث درًات مين درًيات القيع الخ هية  يالدة اليهمر؛ الثاننية لقد وردت هه  األ       

)على لهاا خارياس(ي والثالثة )على لهاا م ن ياا(ي والخامهية )بإيجياو ميا  الي  زنتنكلينا لك ن ياا 

 على لهاا الراوي األصل (. 

الرواية ي  على الرتم من زا  ز صاصة م ن اا وووًة زبن  ي كن زا بندو ا حاماة واضحاة علىو      

فإا ه اك من ايراي ما يداف  عن عال ت ا القاية ب ج ل الرواية. ف  ياك مين ييرى زا ه ياك ع اصير 

م يا يعتقيد  –مشترمة بنن  صة م ن اا و صة خاريكلنيا. يا  صية م ن ياا  عليى وًي  الخصياص 

Winkler -  حدياظ عليى بعند زيضاة بقديم مشكلة  صة خريكلنا. لقد بم ندن  من زرض وة ي  بيكعم ال

شرف زم ي ب اماة مثل ا حدث لخريكلنا. يا الهؤال الرئنا ف  رواية ااثنابنة مل يا يعياد لنصينل ع يا 

يذا مانت )ومنف(  تعاد خاريكلنا لاة  ا. ويهنر هها الهؤال بنهاةة لنجد يًابت  ف  الكتاب األخنير. 

هين  ؛ ف ي  الاحنيدق التي  وندا الهؤال ي تنه على حنكة  صة م ن اا .لقد زبى يليى مصير لنجيد ثن

بهتتاعت ا زا بشرم ل  ما حدثي وبش ادب ا وحدها ييت كن مين الحصيال عليى حقية في  برمية زبني  

وا ترداد حه ال ااة ة . وهكها ف   ندا مهألة عادق الالد من م دا  يليى زبايي  ووة ي  وميا يتربيب 

علن  ف  حالة خاريكلنا ولكن على ذل  من الحداظ على شرف األب ي وها الهؤال الهي ب ت اايجابة 

 . 57ينقى معلقاة ف  حالة م ن اا

م ا زا ه اك من يرى عال ة زخرى بنن ز صاصة م ن ياا والقصية ال حاريية للحنننينن. وهيه        

العال ة بك ن ف  زا هه  األ صاصة بقدم ن اذج الحب ايثم )من  نل ووًة األب ابن ووً ا( الهي 

بيرى زا هيه  األ صاصية  Morganل ننل بنن خاريكلنيا وثنياًن نا.يا ي ثل ال قنض الشارم للحب ا

بقدم صارق للحب اله ي الغنر شرع  واازخال   الهي  اف يشكل ويكياا يباضيع  بشيكل متع يد 

ف  بداية الرواية مل اي بقديَر القارئ للحب الحقنق  للشخصنتنن الرئنهتنن عين ةرييه بقيديم ال قينض 

 اف يقدم ف  ندا الا ت ن اذج وا عنة بشينر مين ةيرف خدي   لينعض  الشارم ل ها الحبي م ا زن 

الع اصيير العدائنيية التيي  ب ييدد حن  ييا ي وعلييى وًيي  الخصيياص األمنييرق الداريهيينة زر ييام . يا 

األ صاصة هه  بعد ن اذًاة ي من ال ياع ال عكياسي اليهي يقيدم معنياراة يَظ ير بالتضياد معي  مغيكى 

ا وً ياا لع لية واحيدق ي وا ي كين ل  يا زا ياًيدا الااحيد م   يا الحنكة الرئنهنة. فالخنر والشر ه 

ب عكل عن ايخر. وفن ا بن   ا يشكل الحب الهلن  داخل األ صاصة والحب اايجاب  داخل الروايية 

( raison d' etreيةاراة بدور فن  القينم ااخال نيةيالت  ي ثيل التعننير ع  يا ومهياندب ا  ينب يبيداع )

ي كيين بشييكنل وبدصيينل ذليي  فيي   لهييلة ميين األ تيياب ال ت ا ضيية بيينن الرواييية رواييية ااثنابنيية. و

 58واأل صصة.

ومال الرزينن يك ل مل م   ا ايخر بل زا ه اك مهاحة مشترمة فن يا بن   يا. و يااي زخيهنا ب يا       

 ًاي ع د ويكلنر زو ب ا ًاي ع د مارًااي فإن ا ي كن زا نجد ما ي ثل  يا  في  العال ية بينن ز صاصية

التي  بت ثيل في  صيدى  –م ن اا وااشارق اليااردق فيى الدقيرق ماضياع الدرا ية. فالعال ية الن ائنية 
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حكايات ويشارات بندو تنر ذات صلة ف  القصة ال حاريية بشين  ميا يرويي  ماا ينريا عين  صية 

ا بؤيد ندا العال ة الت  نهعى اثناب ا بنن ااشارق  ايكيا وزوووريي  –منالد هامنروس ال كعامة

التي   –ف  الدقرق ماضاع الدرا ة وبنن الرواية مكل. زما العال ة ال اضاعنة )نهنة يلى ال اضاع( 

بت ثل ف  عال ة ال قنض الشارم بنن الحب ايثم ف  األ صاصة والحب ال ننيل في  القصية ال حاريية 

مكر دي ن نت  بك ن اا  زو عال ة التااوي بنن ما يعانن  م ن اا وما بعانن  النتلة زو عال ة التشاب  بنن 

فين كن زا بجيد مثينالة ل يا في   –ومكر زر ام  بثناًاننا وا تعصام مال الترفنن في  ملتيا الحيالتنن

عال ة الت ا ض بنن الحب ايثم م ا ورد ف  األ تارق والحب األوويري م يا ورد في  الدقيرق ؛ ف يها 

ووريا ي م ا يعد شنن ا ب  ياذج الحيب زو-ييكيا وال نل-األخنر بجهنداة للعال ة التننعنة بنن األرض

 التننع  الهي يظل  الافاي والعدة ونقنضاة للحب الغنر ةننع  الهي يضل  ال اى والنغاي. 

 رابعا  : صدى عناصر األسطورة في قصة صراع األخوين:
يا القصة  الصغرى داخل الروايية هي   صية  بنتا ينريا وثنيامنا اب ي  مال ينريا. وب ثيل       

رواية حدثاة ثاناياة يربن  بالحدث الرئنا بعال ات زه  يا دور األب مال ينريا )اليهي يعيرف داخل ال

النتلة بحقنقت ا وي  ي ل يا ةرييه العيادق مي  حننن يا( وثنيامنا ) ابين ماا ينريا ووعينم ً اعية 

اللصاص الت  اختتدت الحننننن فار وصال  ا يليى مصير(. ولقيد وردت ميل بداصينل هيه  القصية 

ف  درًتنن من درًات القع الخ ا   األوليى )عليى لهياا اليراوي ندهي ( ي والخامهية )ميا بقريناة 

ياًك  الراوي من زحداث مضت( . م ا زن ا بت نك عن القصة ال حارية وز صاصية م ن ياا بكان يا 

 صة مصرية بحتة ؛ فكل ابتال ا مصرياا. وعالوق على زا زحداث ا بجري مل ا على زرض مصيري 

. ومل من هؤاي الثالثة ل م عال ة بعنيادق 59ه  مصرية -األب واألخاين –ال ا الثالثة فإا ز  اي زبت

هيا  -اليهي  ينه وفصيل ا عال تي  بيإيكيا ودور  النيالغ األه نية في  الروايية–ييكيا  فكاا نريا 

األب.وزما األخااا ي فاألمنر ها ثنامنا الاريث الشيرع  لك انية يييكيا بعيد رحنيل زبني  وصياحب 

 كيا الش نرق. وزما األصغر ف ا بنتا نريا ي الهي زصنل ماه اة ل ه  الربة بدوا وً  حه. ريية يي

.  60وياصف ا تتال األخاين داخل الرواية  ف  لغة مهرحنة ومأن  دراما زو مش د في  مهيرحنة       

ن  فتأب  بهل  ب ثابة القصة داخل القصة ي زو ه   صة  داخل ال هنج القصصي  للروايية مكيل. وبيرب

القصة ب هنج الرواية عن ةريه ب اق مل من بتلن يا لكال ينريا صياحب اليدور الكننير وال  يم في  

الرواية على ال حا الهي ب اول ا . لقد برك ماا نريا يماهن ييكيا ي م صين  هربياة مين شي اق آث ية 

يتقليد األبين (. وف  زعقاب ذل  25. 2بجا  امرزق بدعى رودوبنا وننايق مشؤمة ب هر با تتال ولدي  )

األمنر ثنامنا م صب زبن . وف  زث اي ب صنن  بقيام زر يام  زخيت ال لي  وووًية الهيتراب اللعياب 

ب عامهات ترامنة بجا  ثنامنا الهي ا يلق  ل ا بااة. لكن األبن األصغر بنتا نريا يهتغل ذل  مي  

ى فر لنغتصب زخا  م صن  يخل  زخا  من الك انة فنش  ب  ع د الهتراب الهي ما فتا ي دد ثنامنا حت

عن ةريه ما حام  ل  من حنلة. وب ر األييام ويصينل ثنيامنا وعن ياة لج اعية مين اللصياص اليهين 

يقادهم زخنراة ل  اً ة م ف حت  يهترد م صين  مين زخني  ال غتصيب. بيرفض ار يام  فيتل زبيااب 

ك انة ل ن ي تصر م   ا. ال دي ة امام ًنش ثنامنا مدضلة دعاق األخاين للقتال وً  لاً  ي فتكاا ال

يرحب الكننر بال ااً ة ف  حنن يهاق يلن ا الصغنر مأن يا يهياق يليى ال يات. يقتتيل األخيااا حتيى 

 (. .7. 7 – 2. 7يصل األب ماا نريا ف  اللحظة ال  ا نة لن    ال أ اق من زا بكت ل )

التي  عالجت يا التراًنيديا  وعلى الرتم من العال ة الاةندق بنن هه  القصة و صية وليدي زودييب      

ي كن  61الناناننة يا  ن ا ف  مهرحنة الدن نقنات لناربنديا. يا زا ث ة اختالفات هامة بنن القصتنن 

زا يييدفع ا يلييى ربت ييا بااشييارق لقصيية زوووريييا التيي  وردت يلن ييا ااشييارق فيي  الدقييرق ماضيياع 

ي. وف  ذل  يشارق يليى  صية األخياين الحديث.فإيكيا م ا ورد ف  الدقرق يبكر  بنداا باصد  عدواة 

بياح  بع اصير  - 62م يا وردت بداصيل ا ع يد بلابيارخاس -زوووريا وبنداا ) ت(. واأل يتارق
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مشترمة بن  ا وبنن  صة األخاين م ا وردت ف  الرواية. وزهم هه  الع اصير هي  اتتصياب م صيب 

ف  ملتا الحالتنن بحنلة دننئية ي األخ األمنر من  نل األصغر بتريقة تنر شرعنة.وهها ااتتصاب يتم 

زو زر ام ( بتريقة مناشرق زو تنر مناشرق. وعلى الرتم من ذل  ي فيإا  63وبتدخل يمرق زً ننة )ز ا

 صة زوووريا وبنداا على هها ال حا ا بتشاب  مثنراة مي   صية األخياين في  الروايية .لكين بعيض 

  بعيد بكيرراة بشيكل زو بيآخر لقصيية والتي  - صيع األخياين ال تعيددق في  التيراث ال صيري القيديم 

يظ ير وًي  شين  مننير مي   صية األخياين ثنيامنا  -زوووريا و ت وشاعت ف  العصير النتل ي 

 وبنتا نريا.  

م يا ياًكهيا –وزول هه  القصيع هي   صية الصيراع بينن حيارس و يت. وبيتلخع القصية       

Amour -  اصيد  الارييث الشيرع  الهي بقف زم  يييكيا بجانني  ب-ف  الصراع الدائر بنن حارس

فع دما بلغ حارس زشد  ي بحدا   ت ل ناروق فردية.  و ت ال غتصب لل ل ؛  -ل  لكة زبن  زوووريا 

و امت ييكيا بتكين مرمب زب  ا بالههب وصلت من زًيل نجاحي  )األمير اليهي ييهمرنا ب يا بهلتي  زم 

رس ال  ير وا يتعد زخنلناس من مج ادات  ننل معرمتي  الكنيرى مي  هنكتيار(. وزخيه  يت شيكل في 

لل عرمة ف  ًكيرق فنل  ف  ز ااا. وبصاب  الهي يدوي مالرعد ا يتغل امتالمي  للصيااعه باصيد ا 

 الحاة مرعناة. لقد لت ت األمااج والريام مرمب حارس لكن هها اال  الشاب ثنت و اد زبناع  رتيم 

زبن . ويعد حيارس في   وبعد حلقات من الصراع وال كال يتم ا ترداد حارس ل ل   64 اي العاصدة.

ال نيل اليهي يت اثيل ةنقيا هه  القصة امتداداة ألبن  زوووريا )وها ما يتاافه م  نع لرواية نده ا ي ف

(.  ف  حنن ياصف  يت في  بعيض  65ل ع الرواية م  زوووريا يت اثل زيضاة ةنقاة ل ا م  حارس

ظ ر ف  بعيض هيه  ال صيادر ي . م ا ي66ال صادر ال صرية القدي ة ال تأخرق نهنناة بأن  زخا لحارس

ع صر ًديد وها الع صر الج ه    حنث بت ل   ت ش اق ً هنة بجيا  يييكيا بيارق ع يدما تنيرت 

والجدير بالهمر ما يشنر يلني  نيار اليدين . 68ي وبجا  حارس نده  بارق زخرى67هنأب ا يلى فتاق ً نلة 

بعد زا وضيعت  زمي  يييكيا  من  زا مصادر باريخنة  د اختصت  مدي ة بابا بحضانة التدل حارس

ب ا زو بجكيرق مجاورق ل ا به ى يآخننتي بأحراش الدلتا بحت رعاية يواًنتي ربية ال دي ية. ومياا 

 ييكاا هييه  ال دي يية زول ميين زيييدوا حييارس بعييد زا بلييغ زشييد  وا ييتاى وخييرج لنهييترد مليي  زبنيي  

وف  م تقة تنر بعندق مين  وف  الحه زا هها يهمرنا بثنامنا الهي فر يلى زحراش الدلتا 69زوووريا.

ي لنصنل وعنم ً اعة من اللصاص )من زهل  رية بنها الهين ًعلاا الهر ة م  ة ل م( لنؤيد   70بابا

 صية ولقيد بعرضيت  بعد ذل  ويههناا مع  لنهترد م صن  الهي اتتصن  زخا  م   بال كر والخديعية.

عيدد ا بيأس بي   - Tait ا يشينرم –حارس و ت للعديد من التغنرات ف  العصر النتل  . فقد بق  

من الشهرات  الخاصة بأ تارق حارس و ت. وهه  ه  يالقصةي الاحندق الت  بقنت ل ا مين الدولية 

الا تى والدولة الحديثة )ن اذج واحد ي ها ال  اذج الاحند اليهي لينا في  شيكل شيهرات( وعصير 

هت ر ل ع واحد مكتاب ؛ وال يادق األدب الدي ابنق . وم  ذل  فالشهرات ا بح ل دلنالة على براث م

الدي ابنقنة نده ا يندو زن ا بقدم زمثر من رواية واحدق مختلدة ب اماة. وه ياك شيهرق تنير م شيارق مين 

ش ال  قارق )القرا الراب   نل ال نالد( بعالج حادثاة لم بتم معرفت  بتريقة زخرىي حنث يتاج ًحاب  

ي م ا يعند رد فعل ييكيا ف  مل بتايج. وال يادق مل من حارس و ت بتاًن ات من يل  الش ا رع 

ال  شييارق والغنيير م شييارق ميين بييرلنن يوالتيي  بعيياد لتيياريخ بتل يي ي بيياح  ب عالجيية ًييد مختلديية 

 . 71لس تارق

زما القصة الثاننة ف    صة اع اي الصدق على يد زخن  الكهب. وملخع القصة م ا زورد    لنم       

الصدق بت  ة مانت نتنجت يا زا ُحكيم عليى الصيدق بيالع ى ي ووافيه  حهن ها م ا يل    اب م الكهب

يبا اع ايل ةي على ذل  الحكم ي ويظ ر زا هه  الت  ة مانت ب حصر ف  زا الكهب زودع ع يد زخني  

الصدق مدية يحتدظ ب ا زمانة ع د  ي ولك  ا لهنب ما فقدت زو بلدت ي وزراد الصيدق زا يعياض زخيا  

خا  الكهب ماا يتعلل بعلل مختلدة ي وماا يخل  على مديت  زوصافاة بضيخم مين بأخرى مثل ا ي ولكن ز
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شأن ا ي وبعجيك الصيدق عين اابنياا ب ثل يا ي فقيال ع  يا  يا ًنيال ييبيلي  يالح ا ي وزشيجار فقي  

مقنض ا ي و نر اال   راب ا وماشنة مار رباة ا. فعجك الصدق ةنعاة عن رد مثل هه  ال ديية ي فحكيم 

اال  بالع ى م ا زراد الكهب. وبعد ذل  رتيب الكيهب في  زا يقضي  عليى حنياق زخني  ي  علن  با اع

ولك   نجا من حنائل  وزخه الصدق مكان  بحت  يدل ًنيل ي فرزبي  خادمية وزعجنيت بج الي  وزشيدقت 

علن  فأخنرت  ندب ا بأمر  ي وزحضيرب  يلن يا فأعجنيت بي  ي وابصيل ب يا ابصيال الرًيل بامرزبي  ي 

 ً نالة ا تع ألبن  بعد زا ن ا وزيد  وزو   بالكهب مثل ال كندق الت  دبرها الكهب ألبن  ي فأنجنت ةدالة 

. وعين عال ية ماضياع هيه  القصية بأ يتارق 72وانت ى األمر بإع اي الكهب وانتصار الصدق علن 

زوووريا يقال  لنم حهن زن ا نل ل يف  ث اياهيا صيارق زخيرى لخرافية يحياري و ي يتي   فياألخ 

ها الهي يتحلى بالدضنلة ي وها الهي يتآمر عليى  تلي  زخني  الصيغنر الشيرير )م يا نيرى في   األمنر

زووير و تي. واألبن الهي ًاي ي تقم ألبن  ف   صت ا يعادل يحاري بن يزوويري ف  بل  ي والخيالف 

 ف  مهل  األم فن  ا. وم ا يثنت ل ا زا هه  األ تارق صدى مش ار أل تارق يزوويري بلي  ال حكية

 73الت  انعقدت من التا اع اال  ي ونظرت ف  شكاية مل من الصدق حن  ا رف  ملن  ا األمر يلن اي

والقصة األخنرق بت ثل في  ز يتارق بابيا. ول يه  القصية مصيدراا. زول  يا هيا  صية ااخياين       

نيابنا الش نرق ف  األدب ال صري القديم. وبت ثل زهم ع اصرها فن ا يل   يع يل ميل مين األخياين ز

وبابا ف  باايم ف  حقلن  اي ير ل زنابنا زخن  بابا لنحضر الحبي فنههب يليى دار زنيابنا.  وبن  يا 

يح ل بابا الحب ي بحاول ووًة انابنا يتراي  لنكن  ب ا ي لك   يرفض. وع دما ييههب زنيابنا يليى 

ب بابيا وييههب  يال اة دار  يعلم ب حاولة ًري ة الكنى ال كعامة من  نل زخن  فنتارد  بهينن ا.  ي ير

يلى الجانب ايخر من ال اي. يقف زنيابنا وبابيا عليى ضيدت  ال ياي وياضيحاا ال ا يف. يقتي  بابيا 

 74يرحل بابا من ع د زنابنا ويههب يلى وادي مندار. عضا ذمرق ويلقن  ب .

صر هه  وزما ال صدر ايخر ف ا  صة األخاين الااردق ل ا من العصر النتل  . وبت ثل زهم ع ا      

فن ا يل    يعنش مل من زنيابنا  –ف  مقارنت ا بقصة األخاين الش نرق  Hollisم ا زوردها  -القصة 

-htو ت ف  خصامة ؛ يخرج زنابنا يويهتغل  ت الدرصة للههاب يلى دار زخن . يهيرق  يت ال 

m-hftyw  الخاص بجهد اال . يعاد زنابنا يليى اليدار لنكتشيف ضيناع  فنتيارد  يت بهينب ذلي .

ي رب  ت ويعنر ال  ر. يدنا زنابنا من  ت الهي حال نده  يلى ثار ويأخه  ز نراة.  يقت  زنيابنا 

( ويُؤخه ز نراة ف  مكاا للهبل ثيم يتحيال بعيد ذلي  Btعضا ذمر الثار وخصنت . يأخه  ت ز م بت)

 W'bt.75يلى الق ر ال ح   ي ال 

ه نة مننيرق بال هينة ل يا ن يدف يلني  ه يا. ف ي  وف  الاا   زا  صة األخاين النتل نة هه  ذات ز      

بتشاب  م   صة األخاين زنابنا وبابا من ناحنة ي وم   صة األخاين زوووريا )وامتيداد  حيارس( 

من ناحنة ي وم   صة األخاين ثنامنا وبنتا نريا ف  الرواية من ناحنة ثالثة. فأما عن بشاب  ا مي  

ديد من الع اصر ال شترمة بنن القصتنن  فد  ملتيا القصيتنن  صة األخاين زنابنا وبابا فنك ن ف  الع

يقام صراع بنن ااخاين بهنب اب ام )حقنق  زو وه ي ( مين األخ األمنير )زنيابنا( ليسخ األصيغر. 

هها الصراع يدض  يلى معا نة زو هكي ة األخ األصغر بأا يدقد خصابت  بند  ها ندهي  زو بنيد زخني . 

وه  الت  ًايت ااشارق ل ا في  –خاين زوووريا )زو حارس( و ت وزما عن بشاب  ا م   صة األ

فنك ن ف  الع اصر ال شترمة بن   ا  فد  ملتا القصتنن ي شب صراع بن   ا  -الدقرق ماضاع الدرا ة

من ًراي اتتصاب زحد األخاين حه زخن  بتريقة تنر شرعنة. وي تج عن ذل  مااً ات ب ت   بيرد 

و يلى وريث  الشرع ( وعقاب ال غتصب. يا  ر ة  يت في  هيه  القصية الحه لسخ ال دترى علن  )ز

زوووريا  وح ل  على ظ ر  وهروب  بي  يشين  ميا اربكني   يت )بندياا( في  حيه  ht-m-hftywل

اخن  زوووريا من وض  ف  التابات وح ل يلى ال  ر و تل وبقتن . وم ا يكيد من وًي  الشين  هيها 

علنق  على ز تارق بابا. ف ها الع صر ي كن زا يجد ميا يعكهي  من ع اصر ف  ب Hollisما يشنر يلن  

ال ل  ومرباةياة وفا يداة خصينت  في  -م ه متاا األهرامي الت  يظ ر فن ا  ت مثار حامالة ألوووريا



 18 

صراع  م  حارس. وعلى ذل  من الااضل زا  ت ف  متاا األهرام وف  هه  القصة يح ل باصد  

ي كين زا  bt-m-hftywزا بعقب زنابنا لهيت بعيد زا  يرق ال ثاراة زوووريا معقاب. وف  الحه 

يعد بحثاة عن زشالي زووير وعثياراة علن يا. في  حينن زا زمثلية مين نيع هيه  القصية بيرب  زنيابنا 

وزما عن بشياب  ا مي   صية األخياين ثنيامنا وبنتا ينريا  76بإيكيا عن ةريه مهاواب  بحارس.

راي اتتصاب األخ األصغر لحه األخ األمنر بتريقية فنك ن ف  زا صراعاة ي شب بنن زخاين ي من ً

-bt-mتنر زخال نة )الهر ة زو ااحتنال(. والشا ال غتصب ف  ملتا الحالتنن ل  صيدة زوووريية )ال 

hftyw  الخاص بجهد اال  زو م صب م انة ييكيا( ي وي ت ي  الصيراع في  ملتيا الحيالتنن ل صيلحة

 لاب من األخ األصغر الهي ب لك  الخاف. األخ األمنر بعد ا تعادق هها الحه ال ه

وهكها ي ي كن لقصة األخاين )زنابنا و ت( النتل نية هيه  زا ب ثيل نقتية الاصيل بينن  صية       

األخاين )زنابنا وبابا( الش نرق ف  األدب ال صري القديم ي وبنن  صة األخاين )زوووريا زو اب ي  

ماضياع الدرا ية مين ااثنابنية ي وبينن  صية  حارس و ت( الت  وردت ااشيارق يلن يا في  الدقيرق

األخاين ثنامنا وبنتا نريا الااردق ف  هه  ال لح ية. والااضيل زني  مياا ه ياك م حيى في  األدب 

ال صري القديم يتج  م  بقدم الكمن )وخاصية في  العصير النتل ي ( يليى يعتياي  صيع األخياين 

زوووريا )زو حارس( و يت. هيها ال  حيى  ةابعاة زووورياة يقام على ب اثل مل من زنابنا وبابا م 

يعضد الرب  بنن ااشارق يل  ز تارق زوووريا و ت )بنداا( الااردق ف  الدقرق ماضياع الدرا ية 

من رواية ااثنابنة وبنن  صة األخاين الااردق ف  هه  الرواية ؛ وها الرب  الهي يؤيد ما نرم  يلني  

اشيارق في  حكايية األخياين وليدي مال ينريا داخيل ف  هها الجكز من النحث من وًاد صداة ل ه  ا

 رواية هلنادوروس.  

        الخاتمة
دراية هنلننادوروس الاا عة  -1يا ال تنجة الت  نتاصل يلن ا ف  هها النحث بقام على مقدمتنن        

عليى  بأدب القع )ال لح ة والدراما( النانان  من  نل   ومحاماب  ل ا يت ت  بي  مين ز يالنب. والشياهد

ذل  من داخل الرواية محاماب  لتريقة القع ال امري وا يتخدام  ااربجياع الد ي  ي بتريقية بنيدوا 

معرفتي  الاا ييعة بييالتراث الثقياف  الشيير   يا  يين ا  -2زمثير بعقنييداة م يا هيي  علنيي  في  األوديهيينا .

ب صير عليى  األدب .والشاهد على ذل  ما زورد  داخل  صت  من معلامات عن زمامن وزحداث بتعليه

وً  التحديد ومن زحدث نل ل فن ا زثر شر ناة )مثل يلقاي النتلة ف  ال ار وخروً ا  ال ة ليم ي ههي ا 

 اي(. وهاباا ال قدمتاا الظاهرباا ف  داخل الرواية نده ا بصلحاا ز ا اة لنرولة نتنجة هيها النحيث 

 -ادق ميا يكياا الكيارسعي –  لقد  خر هلنادوروس بق نة درامنية بعت يد عليى يشيارق ةيرف محاييد 

أل تارق من األ اةنر حتى يصنغ الحدث الدرام  بصنغة ذات دالة ز تارية ورمكية وشعائرية . 

زو على وًي  التحدييد ميا يتا يف فني  –ويذا ما اعتنرنا زا ما يقص  الراوي األصل   ف  هه  الرواية 

الدراما فقد ا تغل هلنادروس هها  ها ال عادل التننع  ل ا ي شد  الكارس ف  -لنعله ب  على زحداث ا 

ال عادل ي فأورد على لهان  وصف احتدال ال نل وااشيارق يليى ز يتارق يييكيا وزوورييا ال تعلقية 

ل  داخيل الروايية عيدق ع اصير  تب ه  ااحتداات. وبهل  زعتى للحدث الروائ  صداة زووورياةي م د

)ع د ااندصال( والشاق والهعادق ع د التئيام  صة الحننننن الت  بتشكل من  دائرق من ال دب  -1ه   

وًاد شخصنة ماهن ييكيا ي الهي يقيع  -2الش ل ومراهنة العدو )الهي يتهنب ف  هها ااندصال(.

ًكي مننر من الرواية ويقام بدور حائ  القصية داخيل القصية ويعت يد في  زداي دور  عليى الهيرية ي 

 صية األخياين التي   -3حداث الروايية وشخصينت ا. بااضافة يلى مان  ال دصل الرااب  بنن معظم ز

 -بح ل صداة لقصع األخاين ال تكيررق في  التيراث ال صيري ي والتي  امتهينت مي  ميرور اليكمن 

ةابعيياة زووورييياة ي حنييث زخييه األخييااا ال ت اوعيياا صييدات مييل ميين  -ا يين ا فيي  العصيير النتل يي 

ال تعلقة ف  تالننت ا بشخصنات -ع اصر مكاا الحدث وومان    فإذا مانت هه  ال -4زوووريا و ت. 
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بخله ف  الحدث صداة زووورياة ي فإا ما ناد زا نؤمد علن  ه ا على وً  الخصياص هيا زا  -الرواية

مكاا القع وومان  يصعداا من هها الصدى وي شراا خناة  ف  نهنج الرواية مل ا  فحاضر القع 

ن زحداث ماضين ا التي  ييأب   يردها في  نقياة من زول  يلى آخر  )زي الرواية الدعلنة بغض ال ظر ع

ةنقياة ا يتندال م –ثابتة من هها الحاضر( يندز ع د الترف الش ال  مين ال نيل )اليهي هيا زووورييا 

ندا عدد  -  365-والهي يحدد فصال اله ة ويهاوي ما برمك يلن  زحرف  من زر ام  -األ  اي باألشناي

 بصعاد  حتى ينلغ ذروب  وي ت   ع د ةرف  الج اب . زيام اله ة( ويهنر ً اباة ب حاذاب  ويصعد

اليهي  –زا هها الت اظر زو التااوي بنن دور الراوي األصل  ف  الرواية والكيارس في  اليدراما       

يصيلل ألا يكياا نقتية اربكياو ل حيار ي كين زا يتهي   -ًاي م تنجة لدرا ة هيها ال  ياذج ال حيدد 

 الد نن ي وعلى وً  التحديد ف  ال رحلة الت  خرًا فن يا مين لتااويات وب اظرات زعم وزش ل ف  مال

ةار ال شأق يلى ةار ااودهار)الهي مثلت ااثنابنة زوً  ف  الرواية(  فإذا ماا التتيار في  اليدراما 

 د بم باانتقيال  مين ةيار ال يادق الدياننهينة النحتي  التي  زدييت بشيكل زو بيآخر مين خيالل الير ع 

كارس يلى التار الهي اصنحت فن  دراما بدضل يدخال ال  ثل وانحصيار دور الج اع  الهي مثل  ال

الكييارس وابهيياع دائييرق ال ييادق ال ت اوليية لتشيي ل ز يياةنر )ميين ال تيياق ال ييامري( تنيير ذات صييدة 

دياننهنة بحت  ويدخال بق نة القع ال امرية )والت  بعت د على النيدز  ننيل انت ياي الحيدث ثيم ا يتعادق 

يذا  –(( flashbackوفقاة للهناق عن ةرييه ميا يهي ى بتق نية القيع ااربجياع  ) األحداث ال اضنة

فإن ا ي كن زا نجيد ميا ييااوي هيه  ال رحلية مين التتيار في    -ماا هها اانتقال  د حدث ف  الدراما

باريخ الرواية ي عن ةريه افتراض زا بتار الرواية حتا وصيال ا ل رحلية ااودهيار  يد ًياي مين 

ل من ال ادق التاريخنة الت  بعت د على درًة واحدق من القع )القع ف  ضي نر الغائيب خالل اانتقا

تالناة زو ف  ض نر ال تكلم زحناناة( يلى التار الهي اصنحت فن  رواية عاةدنة )في  ةيار ااودهيار( 

بإدخال درًات زخرى من القع )يلى ًانب الدرًة األولى الت  انحصر دورها( وابهاع دائرق ال ادق 

ذات ةياب  بياريخ  بحيت )وم تكًية ب يااد ذات ةياب  ز يتاري  تنيرال ت اولة لتش ل مادق خنالنية 

وشعائري مثل القصع األويري ي وتنر  م ا يربن   ب اروث شعاب بحر متا يتنة زخيرى عياش 

الكابب الروائ  ف  زًاائ  بعد زا زصنل مادق متداولة ف  ال صادر الناناننة م ه  يروا مضيت ( يليى 

يدخال بق نة القع ال امري ذاب ا. يا بإمكان ا زا ندترض زا مكج الروايية بأ ياةنر وحكاييات ًانب 

ًاي لتعايض تناب الع صر الدي   ذي  -على رز  ا ييكيا –بل وةقاس بخع آل ة بحر متا تنة 

وفقياة –الصنغة التقا نة )الهي ماا ها زصيل اليدراما( مين القصيع التياريخ  اليهي بتيارت م ي  

اا يتاري م ي   –الرواية الناناننية القدي ية. وينيدو زا ال يكوع يليى الع صير اليدي    -رايل عظم اي

لتلاين حنكة مل فن يعت د على القع ماا متأصالة في  مخنلية األدييب النانيان  م يه زا  –والتقا   

 لب هامنروس  نب نشاب حرب ةروادق من صراع على الثروق بنن زمتنن يلى ب يافا عليى بداحية 

 ل بنن ربات ثالث !.                الج ا

 
 

 الهوامش
اًت عت ايراي على زا ه اك خ هة نصاص ب ثل زهم ما ورد ل ا من روايات الحيب وال غيامرق وزمثرهيا امت يااة ي  1

ي ي لخاريتاا ويزنثنا وهابرومامناي و د متنت ما بنن القرننن األول والراب  ال نالدينن ي وه    يخايرياس ومالنرو

لكهيين افاا اافنهيي  ويلنييامنن  وملنتافييااي ألخنلنيياس بييابناس ويداف يينا وخلييايي للانجيياس ويااثنابنييةي 

لن لنادوروس. م ا يضاف يلى هه  ال صاص العديد من ال صاص األخرى الت  ي كن زا ب درج بشكل زو بآخر بحيت 

. ولدرا ة متكاملة وشاملة باللغة العربنية  Reardon 1989,passim . زنظر هها ال اع األدب  زو بح ل بعض صداب

يفي  صيدحات 1997حال الرواية الناناننة القدي ة وما ي درج بحت ا زو يتعله ب ا من نصاص وزصيال ايزنظر وهني  

 . 671 -657ي 2001متدر ة ي ولدرا ة زخرى ماًك  ي زنظر ما اورد  عت اا 
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. وذلي  333 نيل عيام  -مربة زً ننة في  بعنيد في  دائيرق معن ية –زثن ا  د عرفت عنادق ييكيا  بشنر الدائل يلى زا  2

 Simmsب اًب  رار من يااملنهناي خال لل صرين امتهاب  تعية مين األرض لن ياي مكياا لعنيادق ربيت م. زنظير 

مثير العنيادات الشير نة نجاحياة . لكن ر لة اانقاذ الت  مانت ب تاي علن ا هه  الديانة ًعلت م  ا ز 216,221 ,1989

ف  حاض النحر ال تا   ي ا  ن ا ف  العصرين ال لن هت  والرومان ؛ فك ا ي ات زوووريا ووج ييكيا ثم ينعيث 

 Hagg فإا مل شخع يلقن داخل هه  الشعائر الهرية ي ات وي قت  عن حناب  الهابقة ثم يظ ر ف  شكل ًديد.زنظر

نيير الدهشيية زا بلابييارخاس ادعييى زا ييييكيا ياناننيية وزا ا يي  ا يانييان  . وهكييها ي حتييى زا مييا يث 1983,87

(Plutarch's Moralia,351f:" .  Richter 2001, 195(. يارا "

الهي ماا يعنش ف  ومين مانيت ايل ية - د دف  بلابارخاس -ا  ن ا ييكيا -ومن الااضل زا  حر األل ة  ال صرية 

اعتياي هيه  ايلل ية صيدة العال نية  -ل صرية  د وًدت ل ده ا مكياا في  بيالد النانياا يا ليم يكين في  دلدي  ندهي ا ا

 . Etman 1990, 15-16وألتر ة الربة ييكيا. زنظر 
بحتل مصر ف  الغالب ًكياة مننراة من مهرم األحداث ف  معظم الروايات الناناننة القدي ة ؛ فعادق ما ي يرب بتيال   3

. يا من هه  الروايات ما يظ ر معرفة مننيرق ب عيالم الحنياق في   Reardon 1969,300واية العاشقاا يلن ا. زنظر الر

. بل زا مين بينن مين Stoneman1994,122مصر مثل يرواية اا ك دري واهت اماة مننراة ب ا مثل يااثنابنةي.زنظر 

 .Suida Lexicon, s.vاة يياة  ييك درياة. )ميين ميياا ما –وهييا زخنليينا بييابناس  –بقنييت زع ييال م ميين متاب ييا 

: 

ومن حنث األ لاب نجد زا ال ش د .  125ي 1997ووهنة   Morgan 1994a, 7( انظر ايضا 

-Perry 1930,128 يك دري و افا يتائ . زنظير  العام عن هنلنادوروس ولانجاس وزخنلناس بابناس ذا ةياب 

 . زما من حنث األصل فإا الخلدنة التاريخنة للروايات ي كن بدهنرها م تاج  لإللنجنات  الهيك دري ذاب يا. زنظير 129

Giangrande 1962, 137 .  وي ثل بأثنر حكايات  مصرية  دي ة على  الرواية الناناننة يشكالنة على نتياق وا ي .

بتا   احت ال وًاد زصال شر نة للرواية الناناننة ي ا ن ا ف  حالة مصر. ف  ا ا ش  فني  بقرينياة وًياد لقد نا ش 

بداعالت بنن التراث النانيان  وال صيري ي م يا زا النيردي اليهي وًيد في  مصير يحتياي عليى  يدر مين ال صياص 

 ية وماضياعات بخيع الهيحر. زنظيرالناناننة ذات ااهت امات ال حلنية الااضيحة ي التي  بيدل علن يا ز ي اي مصير

Morgan   ف  ندا ال امش. والنعض يرى زن  ي نغ  زا نعياد للياراي مثنيراة للنحيث عين ز يالف للقصيع الخاصية

والتي  بت ياول  صية النحيار اليهي بحت يت  -الدولية الا يتى ليىفالقصع ال صرية مثل بل  الت  برًي  ي بالترحال؛

 ,Lesky 1990 به ل  ل ا بيااعتراف بقصيع بحير متا يت   يديم. زنظير - دن ت  ف  ًكيرق الثعناا الغنر ةننع 

. ويالحظ النعض زا القصة ال روية  د اودهرت ف  مصر القدي ية لقيروا مثنيرق  نيل زا بتتيار الكتابية 1171-117

وبااضيافة الدي اةنقنة م  بكتب ب ا وثائه )ف  القرا الهاب   نل ال نالد(ي ولتأب  مؤخراة لتهتخدم ف  زتراض زدبنة. 

يلى هيها فيإا القصيع ال كتابية بالناناننية ) يااي زمانيت برً ية مين نصياص مصيرية يليى الناناننية ي زو مؤلديات 

 .Tait 1994, 203 بالناناننة على التريقة ال صرية (  د ثنت وًادها ف  مال العصرين النتل   والرومان . زنظر 
ربناةياة بعنيادق يييكيا ةنقياة ل يه  ال ظريية ؛ فصينحات ً  يار بعد روايية اافنهينة لكهين افاا ز ياى الرواييات ي  4

( يشن  الصنام الشيعائري ال عيروف في  عنيادق 3. 13. 5الرودينن ع د التقاي زنثنا وهابرومامنا ع د معند ييكيا )

بشي ل  هيه  ال ظريية مين وحيال مج يل ميا  (.37ي  24) ارا هامش  Merkelbach 1994, 286 هه  الربةي زنظر

 .Γιατρομανωλακης 1997, 59-62 و  Reardon 1991,170-17 و  Hagg 1983,101-103نظرع اصر ز
و   Reardon 1991,171-173و  Hagg 1983,103-104و Reardon 1969,303-305زنظييير  5

Γιατρομανωλακης 1997, 61-62  انظير زيضياة وحيال مكييد مين ال قيد ل يه  ال ظريية Lesky 1990, 1174 

note 3 وMorgan 1982,262وReardon1994, 147 note 5  وZeitlin1994, 169 . 
(  ( مصيب  ال نيل ال هي ى هنرا لنابنكياا )4. 1يصف هلنيادوروس في  متلي  روايتي   ) 6

زا هيها ال صيب  Diodorus of Sicily , I.33.7باعتنار  مكاا للحدث. ف  حنن زن ا نعلم من دييادوروس الصيقل  

 نعة مصيينات التيي  يُدضيي  ب ييا ال نييل يلييى النحيير وزنيي  تالنيياة مييا يهيي ى بييالك اب  )هييا واحييد ميين ضيي ن الهيي 

). 
 Herodotus) بحيدث هنيرودوت عين خن ينا التي  في  اليدلتا باصيد ا بقي  في  ًكييرق بيالقرب مين  7

Historiae, 2. 159:  

(.ويييييهمر  ييييتراباا 

 : Strabo,17.1.18باعتنار هرمابالنا مجاورق ل يا ) 
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 Morgan 1989a, 391 note 42 Σιδέρη 1997, 145مل من  (  . ويشنر

σημ.2  يلى وًاد مكاننن با م خ نا ي زحده ا ها هها الهي في  اليدلتا وآخير في  الصيعند بيالقرب مين ةننية . لكين

 Morgan 1982, 274 note 116مارًاا يشنر يلى زا مال ال كاننن ا ي ا ناا هها الهناق ي وف  مكاا آخر يشنر 

 .165. 2الاارد ع د هنرودوت  خن نا ع د هلنادوروس بتتابه م   يلى زا 
ا م هه  القرية ها ا م مكاا حقنق  لنلدق بق  على الحدود الج ابنة ل صير؛ و يد زعياد هادريياا )م يا ذمير بهي نت ا  8

هلنييادوروس. زنظيير  بييأنتن ابالنا ي لك  ييا علييى هييها ال حييا  ا ي كيين مهيياواب ا بننهييا هييه  التيي  وردت ع ييد

Morgan1982, 247 
حنيث   II.65.11 HistoriaeHerodotus-12ي  يارا ميا ورد ع يد هنيرودوت   Morgan 1982, 234زنظير 9

يي ولقييد  يينه يقييالي

بأشييناي بتعلييه بييالتقاس الهييرية ع ييدما  ييال فيي  عييدم النييام  Plutarch's Moralia ,417cو لييد  بلابييارخاس 

ي . وحال ي

 .351ي  2004برً ة فقرق بلابارخاس ماملة زنظر درويش 
10112 Winkler 1982, د هلنادوروس.ي الهي يعتنر يصرار  هها زحد ال نادئ الرئنهة للتق نة الروائنة ع 
هنلنيادوروس ي ثيل زوًياة ون اييةة ل نيراث ةاييل؛ ف يا  يُج ي  الع اصير اليهي يعتقيد زا  Hagg 1983,70زنظر  11

ال  تنة الت  ا تخدم ا  ابقا  ويج ع ا داخل مل ًدييد.وا شي  زا هياج محيه في  مالمي  خاصية فن يا يخيع بيأثر 

ربجاع الد   الت  مك ت  من اليدخال في  األحيداث في  فتيرق هنلنادوروس ب امنروس ي ا  ن ا ف  ا تخدام  بق نة اا

عليى وًي   Hagg 1971,318-319متأخرق م  ا ي ب اماة م ا فعل هامنروس ف  ملح تن . وهها ما يعنر ع ي  هياج  

التحديد   يا  ا تخدام هنلنادوروس يللقصع التداض ي من خالل  ع الشخع الثالث الرئنه  يأب  باضام شديد 

لتق نة ال امرية ي على الرتم يوها من ال ؤمدي زا هنلنادوروس ا يجعل القع مربنتاة با ت رارية الدعل القرب من ا

ب دا التريقة الت   ام ب ا هامنروس يفأحاديث الر ال ف  الدراما ميا واليت ب ثيل بيالتن  الدرًية األمثير عليااة مين 

 داخل مل وظند .يالخرافة األخال نة ال غكىي امت ال القع ف  الض نر األول 
الهي يرى زا الدراما وخاصة مهيرحنات ياربنيديا  يد مار يت بيأثنراة عظن ياة عليى  Hagg 1983,70-73زنظر 12

 وسرهنلناد
13 43-1997, 42 Γιατρομανωλακης وعن مكيد حال التاب  الدرام  لإلثنابنة والتأثنر النارينندي فن ا زنظير .

 من ندا ال رً . 66زيضاة صدحة 
ي حنييث بحييدثت بالتدصيينل عيين العال يية التيي  بييرب  بيينن مثييل هييه  األشييارات 113-82ي 2007يييش زنظيير درو 14

 وبنن الحدث الدرام  ف  الدراما الناناننة باً  عام.  –ا ن ا ذات ال دلال الشعائري م  ا -األ تارية 
ق  عين ختية بقنية ف   لنهت مختلدة ف؛  بتصف ختة القع ع د هنلنادوروس بالت ام والع لنة ف  ندا الا ت  15

( Γιατρομανωλακης 1997, 40-41مؤلد  الروايات الغرامنة ولك  ا زيضاة ًديدق ب امياة في  بياريخ ال ثير )زنظير

بيالقع في   -فن ا عدا زخنلنياس بيابناس–؛فعلى الرتم من زن  يهنر على ما  ار علن  متاب الروايات النا نة األخرى 

ًد مت نك ومرميب  ف ين ال الحيظ زني  يحنيل القيع في  زًيكاي مننيرق مين  الض نر الثالث  ي يا زا القع ع د  يأب 

وهيا ال  ياذج األصيل  ياأل يل  –روايت  يلى رواق يقصاا في  الضي نر األول )خاصية في  الكتيب الخ هية األوليى( 

(. لك ي   Hagg 1971, 316-117,119زو يلى رواق يقصاا زو ياًكوا ف  الض نر الثالث )زنظير   -براعةي للقع

 ب ده  ف  الض نر الثالث.  -ا  ن ا ف  الكتب الخ هة األخنرق–ًانب ذل  يقع زًكاي مننرق  يلى
  Morgan 1982,223نظرز16
17152-151 Winkler 1982, 
18160-Sandy 1982,157 بااشارق ميل مين بارفنريياس وبلابيارخاس ي  -وها محه ف  ذل –. لقد خع  اندي

ل م  ما ورد ع د هلنادوروس ف  هيه  الدقيرق مين ب اثيل بينن زووورييا بتابه مام -على  ننل ال ثال –حنث ياًد 

  ي Plutarch' Moralia 363dوال نيل وبيينن األرض وزوووريييا.  ييارا 

األبعاد الت  زعتاها هيؤاي  -الهي  ام ب   اندي-ي. ورب ا بكيد من زه نة هها الرب  

ا ي نغ  زا يكتد  بالدالية الدنكيائنية  –فال رز ةنقاة لنلابارخاس لنادوروس  د ا تقى م  م  dلهين من ال دترض زا  ا

يزوووريا ها ال نل وزا ييكيا ه   األرضي وين ا علن  زا يصل يلى الدالية ال نتافنكيقنية  والتي  ب قتضياها ي ثيل 

يلى رمياو  األم  -ييكيا وزوووريا وحارس–الرئنهة الثالثة  زوووريا يمندز للرةابةي ي حتى بتحال الشخصنات
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(. ومن ثم فإا بأثر هلنادوروس ب ثل هه  ال صيادر Richter 2001, 204واألب )الع اصر ال الدق( وال هل. )زنظر 

  يؤيد مكيداة من التدهنر ال جاوي لروايت .
 Winkler 1994,27زنظر 19
ي يحنث يعنير خياريكلنا ....ي 18. 9. 3 ارا الرواية  20

 عن زم نت  زا بجرب الشاق والجاى )حتى بتكوج(
ي يحنث يعنير خياريكلنا ...... ي5. 7. 4 ارا الرواية 21

 عن زم نت  زا يضح  بكل مال  حتى بتكوج من ابن زخت  زلكامن نا.
ي ي حنث يعنير ثناًياننا ....  ي 6. 2. 1ارا الرواية   22

 عن زن  ا  اف يظالا  اياة حتى بعد ال ات.
23 118-Winkler 1982,117  
)       Xenophon D' Ephese , I. iv.2رواية اافنهنة امهن افاا 24

 

فع دما . وه  ال نايق الت  بتأمد مرق زخرى ؛ (

ا في  زت نية ذهنت النتلة ل عند ييكيا ودعت زا بأبن ا ننؤق عن هابرومامنا به   األةدال زمام ال عند وهم ي شيدو

: V. iv. 11)       اف بكتشف زنثنا  ريناة ووً ا يهابرومامنا ً اعنة ي

.وب اياة على ذل  رب ا مانت مهنرق زنثنا ه  األ يرب مين بينن مهينرق ميل (

بت رب   III. xi-xii اافنهنة ا بإيكيا وعنادب ا  فد  بتالت الروايات األخرى من مهنرق خاريكلنا من حنث اربناة

بأا زب ا ماا  د نهرها م ه وادب ا ايكيا حتى بنلغ  ن الكواج ي م يا يع ي   النتلة من الكواج من بنهامنا متعللة ي

نا من ثنيامنا زن  ا يكال ه اك عام آخري. و د صد  ا بنهامنا وابتعد ع  ا احتراماة للربة )وهها يهمرنا بتلب خاريكل

بأًنل وواً  ا حتى يصال يلى م ف فتهلم رماو الك انة ف   دس معند زباللاا ويهتعند ها م صين  مك ياا اييكيا 

؛ فع يدما حياول  V.iv اافنهينةويتكرر ميا يشين  ذلي  ميرق زخيرى في   (. 36-31. 22. 1ف  معندها وا ت اع  بهل  

يربة مصر التي  عيادق ميا بهياعدن  زنقيهي   ميرق  ف  م ف ودعت ا يبالنديا ال نل من النتلة ذهنت يلى معند ييكيا 

ع دما تادرت النتلة اا يك درية يليى م يف  IV. iiiاافنهنةي. فتراً  بالنديا عن رتنت  يًالاة للربة. وف   زخرى

ي )واربنياة  زا ب قهي هه  ال رزق التعهة من ه ا وبرًعن   يليى هيابرومامنا بقف زمام معند ييكيا وبدعاها  ائلة ي

مهنرق زنثنا ب  ف ومعند يييكيا فن يا ييهمرنا باربنياة مهينرق خاريكلنيا ب يه  ال دي ية وهيها ال عنيد ؛ فدي  م يف ع يد 

  نهن نثنريا يلى خاريكلنا بخاريكلنا  بل وواعد  زا يلتقنا ف  معند ييكيا حتى يعتن  مكيد من ال علاميات ع  يا 

ت وبهتجاب التا الت ؛ فنلتق  النتل والنتلة زخنراة بالقرب من معند يييكيا (. وزخنراة بتحقه بل  ال نايا 30-31. 2

ي)  وابيييت ج زهيييل رودييييا وصييياحاا فييي  ح ا يية وهيييم يحنييياا يييييكيا باعتنارهيييا ربييية منيييرى فيي  رودييييا ي

V.xiii.3:

معنيد ( وح  حشد مننر من زهل روديا الربة بن  ا زب  النتيل والنتلية ييليى 

ييكيا  ائلنن ييل  ي يأعظم ايل ة يندين بالح د على  المت ا ؛ فأنت يزيت ا الربة التي  نجل يا زمثير مين الج ني ي زنيت 

  هبلي.  الت  زرًعت ا.ي واعترافاة م  م بااًالل ف  الد اي فقد خروا  اًدين زمام ال
ي ي حنيث برًيا  ي18-17. 25. 1 ارا  الرواية  25

 خارملنا ثناًاننا زا ا يكيد من عظم ما حل ب ا من ختاب ي م ا ياح  ب شارمت ا ل  ف  هها ال دب .
نث يعنر الراوي زيضياة عين ي ي ح   ي27. 2. 5 الرواية  ارا 26

 زن  ا ما زا بم ينقاذه ا حتى يتعرضاا للختر.
ي ي حنث يشيار يليى   ي 14. 4. 5ي و  ي 18. 2. 5 ارا الرواية  27

 ندب خاريكلنا وه  ف  بنت نا نكلنا بعد زا فار ت حننن ا.
 Hagg 1983,66-67زنظر  28
 Γιατρομανωλακης 60 ,1997وانظر زيضاة  Hagg 1983,101-103زنظر خ ونقد  حال رزي منرمنل با  29
.  357f-356aMoralia,Plutarch'sحال بداصنل األ يتارق ماملية م يا وردت ل يا ع يد بلابيارخاس ي زنظير  30

 .66 -65ي 2007ول كيد من ال علامات عن األ تارق ف  مصادرها ال صرية والناناننة زنظر ما ورد ف  درويش 
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هها التصار لنا ها التصار الصحنل بالضرورق ي ولك   التصيار الصيحنل م يا ورد ع يد هنلنيادوروس. زنظير  31

. وعلى ما يندو لنهت ال رونة ف  التصار الجغراف  صدة من صدات القصع ع د هلنيادوروس  8ي  7ي  6هاامش 

من ف  مصير ويثنابنيا ي والجغرافنيا  م يا وحد  ؛ ف دا ال رونة ي كن زا نل ح ا ع د امهن افاا زيضا ف  وصد  ألما 

ع د امهن افاا ف  وصد  لنعض األمامن ا ي نغ  زا بأخيه عليى مح يل  -  Andsrson 1989,155 note18يشنر 

 الجد ي على الرتم م ا يظ ر  من معرفة . 
ث ي ي حن  ي32.  22.  9زنظر الرواية   32

 يشنر هندا ننا زا يثنابنا ه  الت  بر ل ال نل ومل األن ار.
 Γιατρομανωλακης 60 ,1997-61.  ارا Hagg 1983,102-103 حال رزي منرمنل باخ ونقد   33
( ي ومثل ميا يشينر بي  28. 2مثل ذل  الاصف الهي يقدم  ماا نريا ألحد من  ألا  ف  دلد  عن ال نل )الرواية  34

 (.17-16. 29. 2رحنل  يلى زعال  مصر حتى يعلم عن شالات ال نل )الرواية  خاريكلنا عن  نب
مثل ما بشنر ب  الننثنا  ف  دلد  ف  ننايب ا  مخاةنة ماا نريا الهي برك ضداف ال نل الخصنة  وواعدق ييا  بيأا  35

 (. 24-21. 26. 2بعند  يلى زرض مصر الخصنة )الرواية 
لى ال نل ف  رواية بابناس ما ورد ف  وصف األضاح  الت   ياف بقيدم في  صيار ااشارات اا تشرافنة  ي ومن 36

 Achilles)وما يرد بعد ذل  مين وصيف د نيه للثيار ال صيري  ,   يلى زا ي األمثر ب نكاة بن  م مانت  تعاا ال نلي

Tatius,II.15.3:لييية (ي فلرب ييا يكييياا ل ييا دا

 مهتقنللنة عن حضار النتلنن يلى مصر زرض ال نل وما لقنا فن ا من مغامرات.
يدعا النتل هابرومامنا ال نل حتى ي قه بعد زا حكم علن  بالصلب مرق  Xenophon D' Ephese , IV.iiفد   37

زي زا هيها اليدور ا وبالحرق مرق وف  ملتا ال ربنن ي نج ال نل فنتنل بالصلنب بارق وبال حر ية بيارق زخيرى. وفي  ر

   (.24)زنظر هامش يضد  ةابعاة زووورياة على النتل فحهب بل يؤمد فكرق ح اية ييكيا للنتلة 
 ائيد فدور ال نيل باعتنيار  ال ؤييد زو الحيام   ي كين زا يجيد لي  صيداة زيضياة في  روايية خياريتاا  ي حنيث يتحيدث  38

 ي ال نيل صيديه لل صيرينني  مشنراة يلى زا  –  الدار   الهي انضم يل  الجنش ضد ال ل -ال صرينن يلى خايرياس 

(Chariton, VII. iii.3.: ). 
 Morganاليير م ه ييا بيياألحرف ؛ فييالحروف فيي  اللغيية الناناننيية بهييتخم مرميياذ لسر ييام ي زنظيير  يهييتدل علييى  39

1989a,553 note225   وΑ. Σιδε/ρη 1997,383 σημ.2 
40y 1982,142Sand 
 ي.  ي25-24. 21. 2زنظر الرواية  41
   ي9-8. 11. 3ي ي ي19-18. 24. 2زنظيييييييير الرواييييييييية  42

 ي.  ي26. 15. 6يي
43 18-.15Herodotus Historiae, II. 81ي   

. Sandy 1982,166ي.وحال مع ى هها اا م زنظر زيضياة 

  Heiserman 1977, 191و ارا 
 ي و ارا ب ا ًاي ف  ملخع الرواية الهي زوردنا  زعال . Morgan 1994b, 100زنظر   44
45 303-Reardon 1969,302   
 Lesky 1990, 1184 ارا  46
4794-Winkler 1982,93 
 Hagg 1983,87حال ال نهتنرياا )التقا الهري(ف  عنادق ييكيا زنظر  48
49Sandy 1982,141 
50 101-Morgan 1994b, 100 
ريف زا نشنر ه ا يلى بأثر هنلنادوروس ب صادر  الناناننة الت   رزها عن مصر ؛ فلقد  نه وادعيى ولعل من الت 51

 زا هر ل مصيري ال اليد  ي Diodorus of Sicily, I.24ديادوروس الصقل  

 ي.   
52Sandy 1982,147 
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. 2بنروبنياس ) -ف  مراوتت  وعدم النام بكل ما يعرفي -بشنن  م ن اا لكال نريا ورب ا يكثف من هه  الظالل   53

ي( عجاو النحر ال صيري في    ي10 -9. 24

 ,Homerاألوديهنا ي حنث اخنرت ييدوثنا م ناليس زن  هاالهي يعرف زع اق النحيار ويتجهيد في  ً ني  األشيكال )

The Odyssey, 4. 385: " 

:" 

ًكييرق فيارس  ( وزن  ا  ننل زمام   اى األمهاك ب  ل عرفة  ر يبقاي ايل ة لي  في 

( عن بروبناس Herodotus Historiae, II.112-120ال  عكلة. ويرى  اندي زا الرواية الت  يروي ا هنرودوت )

زمثر بشايقاة م ا  ال  هامنروس. ف ا يةنقاة لرواية هها ال ؤرخي مثل مال ينرياي مين زهيل م يف ويدعيل يم يا يدعيل 

  Sandyت ي  ب لن ي  حتيى وصيال من يناليس وينقياذ  ل يا )زنظير مال نريا ع دما يقام بدور الحيام  لخاريكلنياي يع

 ال امش الهابه(
. ويجدر ب ا زا نالحظ ه ا زا م ار ة هه  ال رزق ال صيرية للهيحر وفي  م تقية تنير  5-29. 15. 6 الروايةزنظر 54

دل  في  األنشيادق على الرتم من بشاب  ا م  ما  ام ب  زو ديهناس ع يد نكولي  يليى العيالم الهي – بعندق عن م ف ي كن

زا ي ثل صداة زووورياة ؛ فلقد اربنتت م ار ة الهحر بإيكيا ي وا  ن ا ف  م يف. وعين  -(36-22الحادية عشرق )

 .Graf 1997,89-92هها ااربناة زنظر 
55 Winkler 1982,115 
56 Heiserman 1977, 192  
57109 Winkler 1982, 

األ صاصية والقصية ال حاريية بشين  بلي  التي  بينن حكايية مينالد ( زا العال ة بينن هيه  102ويرى ويكلنر )صدحة 

وبينن القصية ال حاريية  ف  ياذج الصيدات  –والتي   ينه الحيديث ع  يا آندياة  -هامنروس الت  اختلق يا ماا ينريا 

ي الاراثنة )الدخه ال شعر يمثل اابن ايخر ل رمنا ي وها باا( الت  يتم ةرح ا ف  ب يم الن ياق تنير الشيرعنة وبيؤد

 يلى ال د  والترحال يعد ف  الحقنقة مشاب اة ل ا يرد ف   صة خريكلنا ذاب ا.

 58Morgan 1989b, 107  مشي ي يضي ن ( زيضاة زن  ي كين  يرايق هيه  األ صاصية 113ويعتقد مارًاا )صدحة

ريكلنيا لنهيت التجربة الرئنهة الت  بقدم ا رواية ااثنابنة عن ةريه التقايض ال هنه ألي افتراض مدياد  زا عدية خا 

 اى نتاج ل ثالنة ال ؤلف الدجة. يا الحنكة الدرعنية بظ ير زني  مياا عليى درايية وف يم احت ياات التننعية اانهياننة 

  الهلننة م  ا واايجابنة.
يزنظير   (shouting). م ا زا ا يم ثنيامنا يع ي  بال صيرية الصيائل35حال مع ى ا م ماا نريا انظر هامش  59

105 Winkler 1982,. على الرتم من زاMorgan 1982,247-  الت  بالحظ زا مل من ماا نريا وبنتا نريا

برى زا ا م ثنامنا لم ياًد بنن األ ي اي ال صيرية وزني  ورد ما يم ن ير في  يبنيروس  -وثنرماثنا ز  اياة مصرية

 : Ttucydide, I. xlvi. 4)عليييى حهيييب ميييا ورد ع يييد 

 ,Nonnos Dionysiaca( وما م شخصي  )عليى حهيب ميا ورد ع يد 

XXVI. 181: ,XXXII..186 .)   
 16ي ي   ي 13-12. 6. 7زنظييييير الروايييييية  60

 ي. ي
ظ وً  شن  بنن مش د اا تتال الث ائ  بنن النتلنن ف  الرواية وبنن اا تتال الث ائ  لالدي زوديب ف  التراًنديا نالح  61

الناناننة ي وا ن ا ف  فن نقنات ياربنديا. وم  ذل  ف  اك نقاة خالف حا  ة بينن ال شي دين في  الروايية وبراًنيديا 

بنتا ينريا( مراهنية يليى  ياحة اا تتيال وهيا يتليب العديا بعيد زا بيم الدن نقنات   فد  الرواية يهاق احد األخاين )

. 6. 7ي( وع دا ينيدز اا تتيال يلقي  بأ يلحت  )  ي27-26. 5. 7بهلنح  بالقاق)

ي( ويدر من زمام زخن  ي اما ف  ال هرحنة ف ا زا يُ دخ في  صيار ال عرمية حتيى   ي29

ي(. وفي    ي1379ي دف  ماله ا انيدفاعاة رهننياة بجيا  ايخير )

زا يهعى لالنتصار على زخن  دوا اا ي اي  تلي   -بعد زا رآى زخا  و د اربعدت فرائص  خافاة –الرواية يقرر ثنامنا 

هرحنة فإا زحد األخاين )بالياننكنا( ييدعا ي( ي زما ف  ال   ي33. 5. 7)

ي( وايخير )يبنياملنا( ييدعا النيااس   ي1367هنرا زا ب ك   من  تل زخن  )

  1375-1374)ب يييييييت ويييييييياس( زا ب ك ييييييي  مييييييين اا يغيييييييرس حربتييييييي  فييييييي  صيييييييدر زخنييييييي  
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 -(. وف  حنن ي ت   اا تتال ف  الروايية يي

  24-23. 8. 7بييييييييأا ب قلييييييييب ال أ يييييييياق يلييييييييى مل اهيييييييية ) -بعييييييييد بييييييييدخل األب ماا يييييييينريا

ي( ي يقتل األخ زخيا  في  ال هيرحنة لنهيق  ي

(.   ي ي1424-1423مل م   ا يلى ًانب ايخر)
 .27حال األ تارق م ا وردت ف  ال صادر القدي ة وخاصة ع د بلابارخاس زنظر هامش  62
ز ا ه  ملكة يثنابنا الت  انض ت لل تآمرين ي رب ا لغنرق زصيابت ا مين ًيراي ميا حققي  زووورييا مين نجيام في   63

  .Armour 1986, 73-74 زرض ا.  ارا 
64 Armour 1986, 102 
زا ال نل الهي يت اثل ةنقا ل ع الروايية مي  زووورييا يت اثيل زيضياة ةنقياة ل يا مي  حيارس ؛ وبجدر ااشارق يلى   65

 17-15. 22. 9فالك  ييييية ييدعانييييي  حيييييارس ...وم قيييييك مصييييير مل يييييا  زعالهيييييا وز يييييدل ا بخاصييييية..ي )

  

 ) 
ي حنث ييرد يهيل  يتعت  الاظندية 148و 144-143ي 1940زنظر  صة ال خاص ة بنن حارس و ت ف  حهن  66

 هها الغر ف  حنن زا ي تي زخا  األمنر ا يكال ماًاداة؟ي.
 .150-1940ي149زنظر  صة ال خاص ة م ا وردت ف  حهن  67
رس و ت الااردق من زواخر حكيم األ يرق الثاننية ي حنث يعت د على  صة حا Parkinson 1995, 70-71زنظر  68

 عشرق من الالهاا.
 وما يلن ا. 62ي 2001زنظر نار الدين   69
منلامتر  24بل الدراعنن الحالنة الت  بق  على بعد  -م ا ورد عن نار الدين )ال امش الهابه( –األثرية ه    وبابا 70

اليااردق عين  اليااردق ع يد هنيرودوت زو  يلى الش ال الغرب  من مدي ة مدر الشنخ. وهي  بنيدو 

. وب ها ف   لنهت بنعندق عن م تقة مهرم األحيداث  وعصيابة اللصياص اليهي يتكع  يا 7ا تراباا ي زنظر هامش 

 ثنل ا )بالقرب من مصب ال نل الك اب  زو خ نا زو  رية بنها(.
71 210-Tait 1994, 209 
 122ي 1940حهن  72
 123ي 1940حهن  73
  Hollis 1990, 68زنظر    74
و صية بابيا اليااردق في   Jumilhacالااردق في  برديية بابا  -ف  مقارنت  بنن  صة  ت Hollis 1990, 68زنظر  75

d'Orbinary ول كيد ال علامات عن ههين ال صدرين )النرديتنن ( اللهين ا تقى م   ا هالنك معلاماب  عن ز تارق .

 Griffith1889, passimو  Vandier, 1904-1973, passim بابا زنظر
  Hollis1990,68-72 ,70-166 ,80 ,73-167زنظر  76

 المصادر والمراجع

 أوال : المصادر:
Achilles Tatius, The Adventures of Leucippe and Clitophon(with an English  

            Trans. by S.Gaselee). London , Loeb. 1947. 

Chariton , Le Roman  de  Chaireas  et  Challiroe  (etabli  et  Traduit  par  G.  

            Molinie ). Paris, Les Belles Lettres. 1926.  

Diodorus of Sicily, Library  (with an English Trans. by C. H. Oldfather) vol.  

            1. London, Loeb. 1960 

Euripides’ Phoenician Maidens  (with  an  English  Tans. A. S. Way)  vol. 3.  

            London , Loeb. 1962.  

Heliodori Aethiopicorum, ed. by I. Bekkero. Lipsae, Teubnari. 1860. 

Herodoti Hisoriarum, ed. by H. Kallenberg. Lipsiae, Teubneri. 1926. 



 26 

 

Homer, The  Odyssey  (with an English trans. A. T.  Murray) vol. 1. London,  

            Loeb .1995. 

Nonnos Dionysiaca  (with an English W. H. D. Rose)  vol.2. London, Loeb.  

            1956.  

Plutarch’s Moralia  (with an English Trans. by F.C. Babbitt) vol. 5. London,  

           Loeb. 1957. 

Suidae Lexicon. Ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Berolini. 1854. 

Strabo, Geography  (with an English  Trans. by H. L. Jones)  vol. 8. London,  

           Loeb. 1982. 

Thucydide, La Guerre Du Peloponnese (etabli et traduit par J. de Romille)  

           Livre 1. Paris, les Belles Lettres. 1964. 

Xenophon  D’Ephese  , Les  Ephesiaques  ou Le  Roman  d’Habrocomes  et  

           D’Anthia (etabli et traduit par G. Dalmeyda). Paris, Les Belles letters.  

           1926.    

 ثانيا  : المراجع 

 أ - عربية 
 . القاهرق.زو زدب الدراع ة القديم ال صري األدب. 1940.  لنم حهني 

 يال هه الشعائري والصراع الدرام  ف  مهرحنات النامخنات والضدادع   .2004 درويشي هشام 

 .382-331   5 زوراق مال نكنةوالكنكلاباي ي          

 ثنلنة التقهنة ف  الشرق القديمي ي  . يالن نة الشعائرية بنن الدراما الناناننة والت 2007درويشي هشام 

 .116-64   2 مقارنات          

 . القاهرق.األدب ااتريق  براثاة ينهانناة وعال ناة . 2001عت ااي زح د. 

 . القاهرق.ماا   ومتاحف ايثار ال صرية. 2001نار الديني عنالحلنم.

 . القاهرق.الرواية الناناننة القدي ة. 1997وهنةي مح د. 

 ب- أ جنبية 
Anderson, G.1989. Xenophon of Ephesus : An Ephesian Tale ( Introd.Trans  

            & Notes). Ed. by  B. P. Reardon. In Collected Ancient Greek Novels.  

            Berkeley. pp.125-169.  

Armour, R. A.1986. Gods and Myths of Ancient Egypt. Cairo. 

Etman A. 1990.  "Isis in the Greco-Roman World with a Special reference to    

            Plutarch's Treatise" JOAS. pp.11-21. 

Giangrande, G.  1962. "On the  Origins of the Greek Romance: the birth of a  

            Literary Form",Eranus 60.pp.132-159. 

Γιατρομανωλακης Γ.1997.Ηλιόδωρος ΑΙΘΙΟΠΙΚΑ ή ΤΑ ΠΕΡΙ ΘΕΑΓΑΝΗΝ      

            ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΝ. Μτφρ. Α.Σιδέρη, Εισαγωγή Γ.Γιατρομανωλακης. 

            Αθήνα. 

Graf, F. 1997.Magic in the Ancient World. Harvard. 

Griffith, F.L.1889. Notes on the Text of the D’ Orbieney Papyrus.  



 27 

 

Hagg T.1971. Narrative Technique in Ancient Greek Romances : Studies of  

             Chariton, Xenophon Ephesius, Achilles Tatius. Stockholm.  

---------. 1983. The Novel in Antiquity. Oxford. 

Heiserman  A. 1977. The  Novel  before  the Novel :  Essays and Discussions  

             about the beginnings of Prose Fiction in the west. Chicago. 

Hollis, S.T. 1990. The Ancient Egyptian Tale of Two Brothers : The Oldest    

             Fairy  Tale in the  World.  Oklahoma  Series  in  Classical  Culture.   

             Norman. 

Lesky,A.1990. Μτφρ.   

              Α.Γ. Τσοπανάκη 5 Αναθ. Εκδ. Θεσσαλονίκη. 

Merkelbach R.1994. "Novel and Aretalogy." Ed. by J. Tatum. In The Search  

              for the Ancient Novel.Balltimore. pp 283-295. 

Morgan, J. R. 1982. “History , Romance , and  Realism in the  Aithiopica  of  

             Heliodorus”, CA 1. pp. 221-265. 

----------.1989a.Heliodorus:An Ethiopian Story (introd. Trans.&notes). Ed.by   

             B.P. Reardon.In Collected Ancient Greek Novels. Berkeley. pp. 349- 

             588. 

----------.1989b. "The Story of Knemon in Heliodorus' Aithiopika", JHS 109.   

             pp.99-113. 

----------.1994a."Introduction" of Greek Fiction:The Greek Novel in Context.  

             Ed. by J. R. Morgan & R. Stoneman. London. pp. 1-12 

----------.1994b."The ATHIOPIKA OF HELIODOROS : Narrative as riddle."     

             In Greek Fiction: The Greek Novel in Context. London. pp.97-113. 

Parkinson, R.B.1995."Homosexual' Desire and Middle Kingdom Literature",  

               JEA 81. pp.57-76. 

Perry,  B. E. 1930.  "Chariton  and His  Romance  from a  Literary-Historical  

             Point of View", AJPh 51. pp.93-134. 

Reardon, B.P. 1969."The Greek Novel", Phoenix 23. pp.291-309. 

----------.1989. Collected Ancient Greek Novels (ed. & introd.). Berkeley. 

----------.1991.The Form of Greek Romance. Princeton.   

----------.1994." : Longus's Lesbian Pastorals" . Ed. by J.  

             Tatum. In The Search for the Ancient Novel.Balltimore. pp.135-147. 

Richter, D.S. 2001. "Plutarch on  Isis  and  Osiris :  Text,  Cult,  and Cultural  

           Appropriation", TAPhA 131. pp. 191-216. 

Sandy, G.N. 1982."Characterization and Philosophical Décor in  Heliodorus'  

             Aethiopica", TAPhA 112. pp.141-167. 

Σιδέρη, Α. 1997. Ηλιόδωρος  ΑΙΘΙΟΠΙΚΑ  ή  ΤΑ  ΠΕΡΙ  ΘΕΑΓΑΝΗΝ  ΚΑΙ   

              ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΝ  (Μτφρ. & σημ.). Εισαγωγή Γ.  Γιατρομανωλακης .  

              Αθήνα. 



 28 

 

Simms, R.R 1989. "Isis in Classical Athens", CJ 84. pp. 216-221. 

Stoneman R.1994. "The Alexander Romance From History to Fiction."   

              Ed.by J.  R. Morgan &  R. Stoneman. In Greek Fiction: The Greek   

             Novel in Context. London. pp.117-129. 

Tait J. 1994. "Egyptian Fiction in Demotic and Greek." Ed.by J.R.Morgan & 

              Stoneman,  R. 1994. In Greek Fiction : The Greek Novel in Context  

              London. pp.203-222. 

Vandier, J.1904-1973.Le Papyrus Jumilhac. Centre National de la recherché  

              Scientifique. 

Winkler, J.J. 1982."The Mendacity of Kalasiris and the narrative Strategy of  

              Heliodoros' Aithiopika", YCS 27. pp.93-185.  

----------.1994. "The Invention of Romance." Ed. by J. Tatum. In The Search  

              for the Ancient Novel. Balltimore. pp. 23-38. 

Zeitlin F.I.1994."Gardens of Desire in Longus' s Daphnis and Chloe: Nature,   

              Art and Imitation" . Ed. by J. Tatum. In The Search for the  Ancient  

              Novel. Balltimore. pp. 148-172.  

 


