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 دراسة فى إبجرامات "كتاب المشاهدات" لمارتياليس 
 طه محمد زكي عبد المعطي                                                             

 جامعة سوهاج –اآلداب كلية                                                             
 

منح أباطرة العصر اإلمبراطورى الحرية لألدباء فى التعبير عماا جواوب بطااطر وك ن اا  
أحاا  اماااري حريااة  Martialisلمارتيااالي   Liber Spectaculorum (1)كتاااا المهااا  ا 

التعبير إباا  العصار اإلمبراطاورىك حيام خااه برلا  الرتا  ا حتتاا   التاى  ااا  ت ااه 
ه(ك 79-81)  Titusتيتااااااو   (3)فااااااى عباااااا  اإلمبراطااااااوري  (2)ماااااا ري فرفيااااااو  داباااااا 

ه(ك ن ااا  لمارتياااالي  حريااة التعبيااار ن ااو جصااا  81-96)  Domitianusندنميتيااااو  
  فااى حة ااة الماا ري mimusتوسااي   اا  اطصاايا  أ اا ورية عاا  طريااس فاا   الميمااو  

 Laureolusيولاااو  (ك ن نر 6)إبوراماااة Pasiphaeفاااى نماااااى إبوراماااا  ن اااى  با ااايتاى 
 Orpheus(ك نأنرفياااااااااااااااااو  10)إبوراماااااااااااااااااة Daedalus(ك ندايااااااااااااااااا الو  9)إبوراماااااااااااااااااة 

(ك نالنيريااااااااااا جا  29ك 28)اإلبوااااااااااارامتي  Leander(ك نليااااااااااااا ر 25ك 24)اإلبوااااااااااارامتي 
Nereides (4)(. 30)إبورامة 

 -: Pasiphae (5)باسيفاى  -1

مبا تعتبااااار إبوراماااااة با ااااايتاى  اااااى امنلاااااى فاااااى  ةساااااةة اإلبوراماااااا  التاااااى خااااا  
اليااا  أ  خاااار   (6)مارتياااالي  لتوساااي  الهطصااايا  ام ااا ورية فاااى  كتااااا المهاااا  ا  . 

فنيااة تييينيااة باتااة فااى  مارتيااالي   ااا  جسااتمتط بام اا ورةن مااا   ااا  محاطااا  الاا بيرة
   Pompei .(7)م ينة الومبى 
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Iunctam
)8(

 Pasiphaen
)9(

 Dictaeo
)10(

 credite
)11 (

 tauro: 

vidimus, accepit fabula prisca)12 ( fidem. )13 ( 

nec se miretur, Caesar, longaeva vetustas: 

quidquid)14 ( fama)15 ( canit, praestat harena tibi.)16 (   

 ت خوا أ  با يتاى خ  ارت    بالثور الكريتىك ل   رأينا )رلك( أ  ام  ورة 
تطر ال  جمة خ  اال  مص اخيتبا. أجا قيصرك  ت ع )ام  ورة( ال  جمة العري ة ت

ً   ا  ماتتغنى ب  ام  ورةك فإ  الحة ة تعرض  عةيك .  النتسبا. فأجا 
نتكما  حرياة التعبياار فاى  ا ر اإلبورامااة فاى نتا  نتوسااي  المهاا   الونسااية  

عةاااى مااا ري فرفياااو ك نيىبااار رلاااك فاااى نتااا  مهاااب   مااااع الثاااور ال ا ااايتاىك رلاااك 
التاى تبا إ إلاى تمةاس المهب  ال ى فاق ام  ورة امتةية م  ن باة اىار مارتياالي ك 

 اإلمبراطور الوتت  راعى لتةك العرنض. 
نبهااااا  عاااااه  ااااا  موضااااوع  ماااااع النساااااء بالحيوااااااا  أماااارا  اااااا عا  فااااى التاااا   

ك نلاااااو جاااااا  لةع يااااا  مااااا   ااااا ر terra-cottaالرنماااااااىك نباتاااااة عةاااااى ال اااااي  الن اااااي  
إلاى حا   أما بالنس ة لاألداء المسارحى الا ى ج تارا (17)الر وما  أى عرخة بام اطير. 

 Pyrrichae (18)ه( أج ااااا  عاااارض 54- 68)  Neroمااااا ماااا  الطرعااااة ف اااا  خاااا ه اياااارن  
نخااااا  خااااااه أالولياااااو   (19)مت ااااامنا  بعااااار أ ااااااطير  ريااااا  مثااااا   با ااااايتاى ن جااااااارن . 

Apuleius  (123 أج اااا  باتاباااة خصاااة تااا نر أحااا انبا فاااى  وراثاااة )تعاااي   ه
ة  الومااااع ماااط الحيواااااا  ن بساااب  مهاااب  مارتياااالي  عااا  امااارأة تاااو الحااااو عةيباااا بع وبااا 

المتحاوب  Lucius ريمة خت ك نخ  تو تنتي  الع وباة باأ  تواامط حماارا ك نخا  خااه لو ياو  
 (20)بأداء دنر الحمار م  أ   إضتاء الببوة عةى المها  ي . 

أ  اإلمبراطااور خا  ماانح مارتياالي  حريااة التعبيار فااى  Colemanت تار   وليماا   
ب ي  ال ي  تنانلوا مث  رلك العرض فى أعمالبو التنياةك  ماا  ا إ الت ةي  م  أ مية السا
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مارتيااااالي  إلااااى  عةنااااا اصاااا ق أ  مهااااب  الوماااااع عةااااى بهاااا ة المساااار   ااااا  مهااااب ا  
 (21)حقيقيا . 

ن ناا اتسااءب عاا   يتياة تمثيا  مهااب   مااع النسااء مااط الحيواااا  عةاى بهاا ة  
با اايتاىك ن نااا يباار  إحاطااة المساار ك ن اا لك  يتيااة إنااارة الثااور لكااى يااتما  ماا   ماااع 

الرنمااا  عةمااا  بسااةوو الحيوااااا  رنا  الحااوافرك حياام  ااااوا عةااى دراجااة بااأ  الااوب أاثااى 
امب ار جحتوى عةاى  ورموااا  الوان  التاى تثيار اابوة الثاور عنا  اامباك ناساتنت  ما  
رلاااك أ  الرنماااا  خااا  خااااموا بوماااط الاااوب أاثاااى امب اااار نل طاااوا بااا  امع ااااء التنا اااةية 

نخا  خااه  (22)ية ال هرية التى  اا  ُت ي  فى الحة ة عةى تطرة أن حاما  بهابى. لألضح
التوضااايح ارناااار الواابياااة الناتواااة عااا  رلاااك الومااااع نالتاااى تتمثااا  فاااى  Lorenzلاااوريني 

تمييااس رحااو الماارأة نأحهااا باك نماا  نااو جاااو  المااو  مصااير ال ااحية التااى إ  لااو تماا ك 
   (23)تكو  الع وبة الب يةة إع امبا بالسيف. 

 -: Leander(24)لياندر  -2

( ماااا   تاااااا 29ك 28فااااى اإلبواااارامتي  )  (25)تنااااانب مارتيااااالي  أ اااا ورة لياااااا ر 
ك نخاا  ر اااي فيبااا عةااى العناتااار ام ا ااية لأل اا ورة التاااى تااتةط  فاااى (26)المهااا  ا 

 ا  ليةاة  Sestosإلاى  يساتو   Abydos  احة ليااا ر عبار البيةةيسابوا  ما  أاليا ن  
   (27)متح جا  أاليباك نفى را  ليةة أُغرق بتع  العاتتة.  roHeلييارة محبوبت   يرن 

Quod nocturna
)28 (

 tibi, Leandre
)29 (

, pepercerit unda, 

desine
)30(

 mirari
)31 (

: Caesaris unda fuit.
)32 (

 

 أجا لياا رك  ف ع  التعو  م  المو ة الةيةية  اا   تتوخ  م  أ ةكك ل   
 كاا  مو ة قيصر .

ناانب موضااوع ناحا  فااى إبوارامتي ك فكااا  جصا  المهااب  فااى اعتااد مارتيااالي  ت 
اإلبورامااة امنلااىك نالتر يااي عةااى ام اا ورة فااى اإلبورامااة الثاايااةك لكاا  ابتةاا  الوضااط 
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ك نماا  نااو (33) نااا تمامااا  حياام   تو اا  إاااارة لةمهااب  عةااى اإلطاارق فااى  اا ر اإلبورامااة
أ  تكاااو  اإلبوااارامتي   Salanitroن اااا ايترن  كHermannف ااا  اختااار   ااا  مااا   يرماااا  

ع ارة ع  إبوراماة ناحا ة معاو اةك فحسا  ترتيا  إبوراماا  الكتااا  ااء  )اإلبوراماة 
( تص  غارق ليااا ر أننااء 28( أن   نو تةتبا   ر اإلبورامةك م  اإلبورامة امنلى ) 29

 (34)رحةة عودت ك ناإلبورامة الثااية تص  ابامة اإلمبراطور التى حتىت  م  الغرق. 
 مو ااااة  Caesaris undaبالنساااا ة لمااااا  العاااارض نتوخيتااا  فتاااا ب ال  اااارة أماااا  

أ   Prinzقيصر  أ    احة لياا ر  ااا  دابا  ما ري فرفياو ك فاى حاي  ج تار  الريناي 
 ااا   اى المااا  اماسا  لةعارضك حيام أ   Augusti stagnum (35)بحيارة أنغسا  

ك نمااا  ناااو فاااإ  (36)مسااااحة ال حيااارة تعاااادب اصااا  المساااافة مااا  أاليااا ن  إلاااى  يساااتو 
السااااا احة ر اباااااا  ن جاباااااا  دابااااا  ال حيااااارة تت ااااااالس ماااااط المساااااافة امتاااااةية المااااا  ورة فاااااى 

ج تاار  أ   ناااو مااير  لتصاا يس أ  العاارض  ااا  فااى  Dauن    ااا  دان  (37)ام اا ورة. 
يتطاااا  اااااار  مساااات ير ك ن ااااا  ماااايندا    (38)ماااا ري فرفيااااو ك م  الساااارداا

ر اا  مما يتيح الترتة لةمها  ي  لمتابعة مهاب   ا احة ليااا ر بأعم ة إاارة فى  ميط أ
ك نلكااى جاااو  مهااب  الغاارق طبي يااا  ت تار   وليمااا  تينياا  لياااا ر الث اا  متصاا  (39)نغرخا 

نأجاااا   اااا  مااااا  العااارضك تبااا ن فااى امفاااس مهااااةة أبااارى تتمثااا  فاااى إخاماااة  (40)بوساا ر. 
المهاا  ي  باتاة مهاب  غارق  العرض لير ك اممر ال ى يترت  عةي  تع ر الرؤية ل ى

 (41)لياا رك نم  نو يتوخط ن ود طوافا  عا مة تحم  مهاع  ضو ية. 
نتكم  حرية التعبير  نا فى مهاب ي   أنلبماا ت ا جو مارتياالي  لنماوري إطرا اى  

يب إ إلى إالرا  خ را  اإلمبراطور التى فاخ  خ را  ارلباةك نيىبار رلاك فاى ا اتعمال  
fuit unda Caesarisلة  ارة 

التاى لاو تعاا  خا رة اإلمبراطاور الطارخاة عةاى إب ااع  (42)
نتىباار  (43)ال هاار نالحيوااااا  فحساا ك لكاا  الةغاا  خ رتاا  أ  جط ااط ال حاار إلياا  أج ااا . 

حريااة التعبيااار فاااى المهااب  الثاااااى الطااااى ب اا ر ال  ااا  الااا ى يتنااافى تماماااا  ماااط الااان  
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 اا    جوا  المساا  با ن امتةى لأل  ورة ال ى جع  م  ن بة اىار ال احام ااي ا  م  
 ما  جحم  تراث اع  نح ارت .  

أمااا اإلبوراماااة الثاايااة فتهاااترو مااط  ااااب تبا فااى الساااما  اتسااباك فكر ماااا ين ااا   
     (44)مغامرة ال    بحيات  عةى احو متبورن م  أ   ل اء محبوبت . 

cum peteret dulces
)45(

  audax
)46 (

  Leandros
)47(

 amores
)48(

 

et fessus tumidis
)49(

 iam premeretur
)50 (

 aquis, 

sic miser instantes
)51(

 adfatus dicitur undas: 

"parcite
)52(

 dum propero
)53 (

, mergite cum redeo".
)54 (

 

 عن ما  اا  اواعة لياا ر ت حم ع  أمور الح  السارةك )أت ح( مت  ا  ار  
ح ث لألمواي نأُغرق بتع  الماء الثا رك  ا ا ُج اب أ  )  ا( ال ا    ا  يت

 كالرف اء )خا ر ( 

    إتتحوا عنى عن ما أ رع )إلى محبوبتى(ك نأغرخواى عن ما أعود . 

كاااا  تو يااا   اااباه الن ااا  إلاااى ال  ااا  المحااا  إحااا ى تاااور حرياااة التعبيااار عنااا  
مارتيالي ك نيىبر رلك فى إلتما  المح  العتو م  اممواي بإر اء خ رر إلاى أ  جعاود 

رؤية محبوبت ك نخ   ااع   مارتياالي  معرفاة ال اار  الويا ة  بع  أ  جاو  خ  تما  م 
لأل  ورة فى تسبي  عمةية اإلجوا ك نلك  رلك اإلجوا  لو جمنع  م  التكارار حيام خااه 
الوت  حالة الماء المتناخ ة نارث مارا  فاى اإلبوارامتي ك فتاى اإلبوراماة السااب ة خااه 

تةك نلوتا  المهاب  اتسا  ف ا  بتعا  العاتا  tumidis…in undisالوتا  ناورة امماواي 
ك نأبيااااارا   tumidis…aquisخااااااه با اااااتب اب  ةماااااة امماااااواي بالمااااااء فاااااى  ااااا ر اإلبوراماااااة 

instantes…undas   فااى نتاا  رخااة اممااواي التااى تةعاا  دنر الرفيااس مااط ال  اا  الاا ى
أمااا ال  اااية الر يسااية التااى تااا نر حولبااا اإلبوراماااة تتمثاا  فاااى  (55)كااا  جصااارع الغااارق. 

ااا ر أ  تل اا  ابايتاا  حتااى يااتما  ماا   يااارة محبوبتاا ك  اا ا اإللتمااا   يو اا  إلتمااا  ليا
مايوا ياا  فااى اإلبورامااة اإلغريقيااةك ن    اااا   اا ر ال  ااية محاا  ا ااا  لاا ى الع ياا  ماا  
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الكتاا الرنما  نعةى رأ بو أنفي يو  ال ى خاه بع   م اراة الي  رحةة الا  اا السابةةك 
في تار  أ  ال ا ر جماا  إر ااؤر  ماا  Liviusيتياو  ك أما ل(56)نتعوبة العودة إلى الوط 

ك فاى حاي  (57)ق.ه295عااه   .Mus DeciusPتو إر اء إع اه الوبةيو  دجاياو  ماو  
   (58)أ  ال  ر ائ حتمى   جوو  تغييرر أن إر اؤر.  Senecaيرى  ينياا 

 -: Daedalus(59)دايدالوس  -3

فااااى حالااااة  Daedalusا ااااتط ه مارتيااااالي  فااااى  اااا ر اإلبورامااااة ا ااااو داياااا الو   
يق بأاياااا الطنيياار فااى حة ااة الماا ري ك نماا  نااو (60)المنااادىك رلااك الهااط  الاا ى مااُ

تىباااار تاااااورة أبااااارى مااااا  تاااااور حرياااااة التعبيااااار تكمااااا  فاااااى التصااااا  الاااااي  الواخاااااط 
نام اا ورة عاا  طريااس الت اااي  فااى ال اا ر الاا ى عااااى مناا   اار ماا  ال  اا  الااواخعى 

يق بأاياااا الطنيياار   Cretaنالثااااى  اارا ماا   رياا  نال  اا  ام اا ورىك فااامنب مااُ
عاااا  طريااااس ام نحااااة التااااى االتكر ااااا لتساااااع ر عةااااى الباااارا نتحاااا ى البااااا الواراليااااة 

 ( 61)امرضية. 
Daedale, Lucano)62( cum sic lacereris)63 ( ab urso, 

   quam cuperes pennas)64( nunc habuisse)65( tuas! )66 (   

نيير الةو ااىك  و  ن   أي داي الو ك جا م  ُميخ  عةى   ا النحو بتع  الط
 ترغ  فى امترو ريهك ار . 

وقد أثار سقوط مشهد الطيران من العرض المرتبط بأسطورة دايدالوس دهشة   

, واستنتج أن حرية التعبير هى ما جعلت هدف مارتياليس الرئيسى Tremoliتريمولى 

له من العرض هو السخرية من شخصية مؤدي العرض, وينتقد مارتياليس على إغفا

فى حين يقدم ديفيد   (67)سبب وجود الخنزير الذى ليس له أدنى ذكر فى األسطورة,

سبباً لوجود الخنزير فى العرض, حيث يفترض بناء متاهة فى الحلبة  D.Westويست 

ذات جوانب عالية  (68) المينوتاوروس  تشبه متاهة 
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حالة وصوله إلى باب الخروج قبل أن  , وفى(69)بقدر كاف؛ لتمنع دايدالوس من الهرب

سبب   Friedlanderويُرجع فرويدالندير  (70)يفتك به الخنزير يُكافأ بإطالق سراحه.

بأنه  Minos, فاتهمه مينوس (71)العقوبة إلى أن دايدالوس َمكن الثور من جماع باسيفاى

 (72) ديوث, وكانت عقوبته أن يُلقى فى المتاهة.

 بااة اىاار مطتةتااة تمامااا  تنكاار ن ااود أى عرخااة ن  Ehrmanلكاا   ااا  إليرمااا   
لتةك اإلبورامة بام ا ورةك حيام أ  دايا الو  الما  ور فاى اإلبوراماة ماا  او إ  موارد 

ك نم  نو فإ  التناارر damnatio ad bestiasاط   محاوه عةي  بمصارعة الوحو   
و الاااا رامى الااااي  الواخااااط نام اااا ورة لااااي  لاااا  أى ن ااااودن م  اإلبورامااااة تتت اااا  لةساااايناري

لك  رلك التتسير جتت   إلى الساب  فاى ا اتط اه ا او دايا الو  فاى حالاة  (73)لأل  ورة. 
المنادىك نلمارا تاو ابتياار رلاك اإل او تح يا ا ك نلاو حا ث رلاك تا فة فإاا  لاو جتسار لناا 

 Moellerفااى ااا  اإلبورامااة. ن نااا جحااانب مااويةةر  pinnaeأج ااا   ااب  ن ااود  الااري   
ريااس اختاارا  أ  إ ااو داياا الو  فااى حاا  راتاا  ينتمااى إلااى  ةسااةة حاا  رلااك الةغااي عاا  ط

ام ااماء ام اا ورية التااى أطة بااا المصااارعو  عةااى أاتساابوك حياام تطياا  أ  داياا الو  
ك تةااك المبنااة  bestiarius اا ا خاا  تاارو مبنتاا   مصااارع نتحااوب إلااى  مصااارع لةوحااو   

تار  عةيا  العاودة إلااى امخا  اهااطا  نب اورةك نما  ناو ربار   اطرية مارتياالي  الا ى ج 
مبنتاا  امتااةية  مصااارع حاااب فهااة  فااى مبنتاا  الو ياا ةك أمااا بالنساا ة لاا  ر الااري  فااى 

 (75)التى  ا  يرت يبا المصارعو . ( 74)اإلبورامة فبو ري  الطورة
نيعتباار ال احاام رأى مااويةةر غياار م نااط لسااببي   أن   ماا  جعماا  بمبنااة مصااارع  

صااارع ال هاارك فكيااف ل اياا الو  أ  جغيااار الوحااو  يتعاارض لط ااورة نأرى أكباار مااا  م
مبنتاا  ماا  ام ااب  لألتااع  حتااى لااو  اااا  بم االاا  مااادى أكباار. ناايااا  أ  مااويةةر خاااه 
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تر مااة موا يااة بمعنااى  جصاا ح مصااارعا  ك الاا    ماا   pennas habuisseالتر مااة ال  ااارة 
 معنا ا الحرفى  أ  امتةك ريها  ك دن  ا تناد إلى دلي  مادى. 

  -:eidesNer(76) النيريديات -4

العااارض  مماااثر بمااا أ  النيريااا جا   اا  حورياااا  ال حاارك فيمانناااا ا ااتنتاي أ   
أ  المااالدي   اااااوا ر اااا   يرتااا ن  مربااا   Mehlكااا  مااا  النسااااءك لكااا  ج تااار  ميااا  

نخا  أدى  (78)ك ن    اا  النيري جا  تىبر  عاريا  فى الت  اإلغري اى. (77)الحوريا 
    فااا  تاانط مر ااا  mimusإلجماااا ى  الميمااو  الممااثر   ناااا اوعااا  مااا  التمثياا  ا

    (79)اراعية بموادجفك حيم  ا  الرخ  نالس احة أ و ما جميي عرنضب . 
Lusit Nereïdum docilis

)80(
 chorus

)81(
 aequore toto 

et vario faciles ordine
)82 (

 pinxit
)83 (

 aquas. 

fuscina dente minax
)84(

 recto fuit, ancora curvo: 

credidimus remum credidimusque
)85(

 ratem, 

et gratum nautis sidus fulgere Laconum
)86(

 

lataque perspicuo
)87(

 vela tumere sinu. 

quis tantas liquidis
)88(

 artes invenit in undis?
)89 (  

aut
)90(

 docuit lusus hos Thetis
)91 (

 aut didicit.
)92 ( 

 

  ح ال حر بأكمة ك ن   ييبرف   كاا  فرخة م  النيري جا  الم ربة تةبو عةى 
الميار السة  بأاااب متنوعةك ن ا  )م  الي  التهاير ( الحربة را  الثرث 
اع  ب يرةك نالمر اة را  الس  الم و . إعت  اا )أحيااا ( أا  مو اإك ناعت  اا 
)أحيااا  أبرى( أا  خارا. نأ  اوو اإل برطيي  خ  أارق ترحي ا  بال حارةك نخ  

مراك  الهراعية العري ة بال  يط المميي. م  االتكر املعاا الع ي ة اكتى  ال
 فوق اممواي السا ةة؟ إما عةم  نيتي    ر املعاا أن تعةمتبا .

 sidusو  اا ح ال حار بأكمةا  ك  aequore totoنما  بارب تعبياارى مارتياالي  

fulgere   إلخامااة املعاااا ك ن (93) جهاارق الاانوو ك اسااتنت  أ  العاارض المااا ى  ااا  م اااه لااير
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الما ياااة لاااير  جتتااارض ن اااود طوافاااا  عا ماااة تحمااا  مهااااع  ضاااو ية  ااااا  ع اااارة عااا  
حانيا  م  ال ارك أما بالنس ة لةعارنض المسارحية الةيةياة فكاا  الوضاط مطتةتاا ك إر  اا  
ياتو تينيا  أر اا  بها ة المسار  بالمهااع  بحيام تتطا  ااا  متاوا ى مسات ير ك نماا  

 (94)ناضحة تماما  أماه المها  ي . نو تص ح به ة المسر  
إخامااة رلااك العاارض داباا  ماا ري فرفيااو ن اىاارا   Rawsonجعااارض ران ااو  

لةتنااااااخر فاااااى إماااياااااة رؤياااااة العااااارض  اااااامر  نبهاااااا  ناضاااااحك حيااااام جصاااااع  عةاااااى 
المهااا  ي  ماا  الناابرء نالتر ااا  رؤيااة العاارض الوضااو ك فااى حااي   ااا  ياارار المورتااو  

نفااى حاااب افتااراض إخامااة العاارض فااى الر ااة أنغساا    (95)نالمعت ااو   ااامر  نبوضااو . 
stagnum Augusti   فتاارى  ولماا  أ  ن اايةة اإلضااءة  اااا  تعتبار غياار معرنفاةك لكاا

مماا  Ianiculumالهئ المل ا  أ  المن  اة الواخاط الباا تةاك البر اة محاطاة التا  جاااياولوه 
نبهاا  عااه  (96)جع ى لةمها  ي  أف ةية فى الرؤية عن   ةو بو عةى  تح رلك التا . 

ف ا  اعتما  عارض النيريا جا  عةاى المالنرا  ال صاريةك نعةيناا أ  ا با  أ  الرؤياة التاماة 
 (97)لو تك  متاحة لوميط المها  ي . 

نط  ااا  لأل اا ورة ف اا  ا ااتةيه أ  جاااو  ممثةااو العاارض موااردي  ماا  المرباا ك 
العارنضك  نيل   أالوليو  عةى أ  العرى التاه أن ا   التاه  ا  مسموحا  ب  فاى بعار

أماااا  pantomimus .(98)ن    اااا  العااارى مصااا ر ت اااا ى نتتاااابر فاااى التمثيااا  الصاااام  
بالنسا ة لم امو  العارض فيعت اا  فرني  اا ير أ  المماثر  خماا  بالع يا  ما  العاارنض 
كااا  منبااا تهاااي  رمااح نرنااى الهااع  أن مر اااة  ااتينة بساارعة نمبااارة فا  ااة تةااك التااى 

إلجمااا ىك نأننااء الساا احة خماا  التهااي  مر اا  اااراعية اعتااد أ  ياالدى البااا راخصاو التاا  ا
بموادجتبا ب ري ة اعر معبا المها  ن  أاباو يارن  مر  اا  حقيقياة را  مواادجفك ن او 
مااا جهاا   الساا احة التوقي يااة ار ك ن نااا يتساااءب فرني  ااا ير عاا   يتيااة تمثياا  أاااارعة 

لمماااثر   اا  يةاااوح  كولماااا  باااخترا  أ  ا المر اا  ن ااى تتماااوي بتعاا  الرياااا ك نتوي اا 
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ك نو خم  بع  رلك التمثي  موموعة م  النووه ع  طرياس التةاويح  بأخمهة فوق رؤن ب 
   (99)بالمهاع  ال و ية. 

أما بالنس ة لطاتماة اإلبوراماة فنوا  أ  مارتياالي  خا  االتعا  عا  حرياة التعبيار 
فكااا  جعتباارر ناتواا  إلااى تألياا  اإلمبراطااورك حياام خاااه التو ياا  الثناااء عةياا  ناإلطااراء إلياا ك 

راعيا  ل لك العرض بع  أ  عةو نيتي  التى لو تك  ل يبا الم  رة عةاى تعةايو النيريا جا ك 
نبما أابا م  ارلبة فإ  م  عةمبا جع   و اربر إلباا ك فاى محانلاة منا  إلن اا  ألو ياة 

 اإلمبراطور.    
 -:Laureolus(100)الوريولوس  -5

ا  التاااى تتناااانب توساااي  مهااااب  تنتماااى  ااا ر اإلبوراماااة إلاااى موموعاااة اإلبورامااا  
فى حة ة الما ريك ن اا  لمارتياالي  حرياة   المحاوه عةي  بالمو  الوا  ة أح  الوحو  

التعبياار فااى ع اا  م اراااة الااي  ام اا ورة الرنماايااة متمثةااة فااى طري ااة ع اااا  نريولااو ك 
حيااام تاااو ربااا   ااا   ناىيرتبااا اإلغريقياااة متمثةاااة فاااى ع ااااا الرنميثيااو  

    (101)مبا مت  الوا  ة مطةوق متوح . منبما ن 
qualiter

)102(
 in Scythica

)103(
 religatus rupe

 
Prometheus 

adsiduam
)104(

 nimio pectore
)105 (

 pavit
)106(

 avem, 

nuda Caledonio
)107(

 sic viscera 
 
praebuit

)108 (
 urso 

non falsa pendens in cruce Laureolus. 

vivebant laceri
)109(

 membris stillantibus
)110(

 artus
)111 (

 

inque omni nusquam corpore corpus erat. 
denique supplicium ‹dignum tulit: ille parentis› 

vel domini iugulum
)112 (

 foderat ense nocens, 

templa vel arcano demens
)113 (

 spoliaverat auro, 

subdiderat saevas vel tibi, Roma, faces
)114(

. 

vicerat
)115(

 antiquae sceleratus crimina famae, 
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in quo
)116 (

, quae fuerat fabula, poena fuit.
)117 (

 

 كا  الرنميثيو  م ي ا  بصطرة  ايثياياك نخ  تغ ى ال ا ر عةى ت رر ال طو الر 
توخ ك نخ   ةو أحها   العارية لةطنيير الكالي ناىك   لك تعةس  نريولو  بصةي  
حقي ىك لك  رة  أطراف  المبتورة حية بالرغو م    وط )ال ه( م  أ يا باك 

    أى  ريمة )انعاء( التى نأت ح   يو    س  فى    )  ا( الوس . عن
ا تح   )رلك( الع اا )ال ا ى(؟ أجا رنماك إما  اا   ريمت  إا  خ  طع  حةس 
 ي ر بسيفك أن بونوا  خ   رد المعاال  م  ال    المط أك أن إا  نضط لكى 
المهاع  ال ا ية.   ا الوغ  خ  فاخ   را م  ام  ورة ال  جمةك فتى حالت   اا  

 ت  .ام  ورة  ى ع وب
أحاااااا   (118)ح اااااااة  اااااا ر اإلبورامااااااة إلااااااى تااااااة  Josephusير ااااااط  و يتااااااو  

الةصوى فاوق حة اة الما ريك نبا    ما  أ  ُجصاة  تاو تميي ا  الوا ا ة بنييارك  ماا  او 
   (119)الحاب مط أنرفيو  ف   ا تةيه الن  المسرحى ال ع  ع  ام  ورة الت ةي جة. 

ب  ماااااااو  أ  مهااااااا  Kuijperنمااااااا  بااااااارب رلاااااااك العااااااارض جتتااااااارض  اااااااويوبير  
 نريولو  فوق حة ة الم ري لو جا  حقيقياا ك نأ  الممثا  خا  تاو ا اتب ال  بسااق أل ساو ا 
مرباا   نريولااو ك نتومعااا  حااوب تةااك السااااق موموعااة ماا  ممثةاااى العاارض  اااى   

أ  الممثا  الا ى لعا   Izaacك فى حي  ج تار  إياياو (120)تىبر الط عة أماه المها  ي 
لك  ما  الصاع  تطيا  الكيتياة  (121)موره لحىة الصة . دنر  نريولو  تو ا تب ال  ب

التاااى تاااو الباااا حااام الطنييااار عةاااى مبا ماااة  ياااا  بهااارى  ا ااا  نتوا ااا  بااااخى الممثةاااي  
المةتتااي  حااوب رلااك البيااا ك  اا لك   جمااا  تطياا  أ  مهااا   العاارض  ااا  م تنعااا  بااأى 

  اائ أخا  ما  بنييار حقي ااى نضاحية بهارية. ن    اا  افتااراض ن اود مساتوى عااب ماا 
توسااااي  الهطصاااايا  إجما يااااا  لااااو جااااا  ضاااارنريا ك حياااام  ااااا  الباااا إ الر يسااااى لمهااااا   

 العرنض المتعة نالتسةيةك نمها  ة عرنض الصي . 
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نبالنساا ة لةتماناا  الااي  ام اا ورة اإلغريقيااة نالعاارض اإلمبراطااورى ف اا  ا ااتط ه   
لة احية  لةتعبير ع  ا تمرارية املو بتع  افترا  الاوح  adsiduamمارتيالي  الصتة 

تةاااك الصاااتة التاااى تاااو ا اااتب البا فاااى اإل ااا ورة بال  اااارة   ل ااا   عااا  النسااار الرنميثياااو  
نبالنسا ة   اتط اه الصااتة  (122)منيلا  ك نما  ناو  اا  ألاو الرنميثياو  المبار    يتوخا . 

nimio  فااى البياا  اتساا  ين اا  مهااب  ام اا ورة الم ااالف فياا ك تةااك الصااتة المسااتط مة فااى
ماااا ماا  أ اا  نتااا  تواا د أحهاااء الرنميثياااو  ال ابةيااةك حيااام ام اا ورة لسااببي   أنلب

كااااا  الع ااااو فيبااااا جواااا د اتساااا  بهااااا  ناالاااا ك نارباااار لوتاااا  ماااا ى خصااااوة  ريمااااة 
ينت ا  مارتياالي   non falsa pendens in cruceنبا اتط ام  لة  اارة  (123)الرنميثياو . 

 (124) إلى التأكي  عةى تعرض ممث  دنر  نريولو  لةمو  الحقي اى نأ  عمةياة الصاة
أماا بالنساا ة ( 125)لاو تكا   ا تااةك حيام تاو توسااي  ا بالتمثيا  اإلجمااا ى فاوق حة اة الماا ري. 

لنباجاااة الهاااط  المصاااةوا فكااااا   نااااو عاااادة إغريقياااة رنمااياااة تتمثااا  فاااى تااارو  ثاااة 
المحااوه عةيا  بالصاة  حتاى تاتعت  أن تأكةباا الحيواااا  المتتر اة أن ال ياور الوارحاةك 

نخباااا  أ  ية ااااى حتتاااا  جصااااور  (126)تةااااك العااااادة ال ا ااااية.  نخاااا   ااااوة  امعماااااب امداليااااة
مارتيالي  التناخر فى حالة  نريولو  الا ى  اا   ياياب خاادرا  عةاى الحر اة حتاى بعا  

يق  رغاااو  vivebantتنااا ر بالحيااااة  membraلحاااو  سااا رك نرةااا  أطرافااا   laceriأ  ماااُ
  ساا  الاار corpusك نأتاا ح  ساا ر (127)تماايق الغ اااريف التااى تصاا  العىاااه ال ع اابا

corpore .(128)  نو ينت ا  مارتياالي  بعا  رلاك إلاى تاورة أبارى ما  تاور حرياة التعبيار
 ال تاا   (129)تكما  فااى مناخهاة  ااب  تةااك الع وباة التااى تنحصاار فاى ناارث  اارا و  اى  

domini iugulum foderat ense   كاا  خا  طعا  حةاس  اي ر بسايف ك نااتبااو الحرماا 
 كاا  خا   ارد المعاالا  ما  الا     templa arcano spoliaverat auroالم   اة ن ارختبا 

 كاا  خا  نضاط  faces saevas subdideratك نحرق الم ااى عم ا  فاى رنماا (130) المط أ 
ك ن ااااا  أخصاااى ع وباااة تةاااك الع وباااة الطاتاااة بمرتكااا   ريماااة (131)المهااااع  ال ا اااية 
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بياا  نأبياارا  نماا  باارب ال (132)حاارق الم ااااى أ  ُجحاارق حيااا  بغاار النىاار عاا  منيلتاا . 
 كاااا  ام اا ورة  ااى ع وبتاا  ك حاارى  quae fuerat fabula, poena fuitامبياار 

مارتيااالي  عةاااى أ  جحااافأل عةاااى ام اا ورة امتاااةية مبمااا  اااا  التهااوي  الااا ى أضااااف  
  (133)عةى السيناريو الر يسى لأل  ورة. 

 -:Orpheus(134)أورفيوس  -6

  ا   اطصااية ( ما   كتااا المهاا25ك 24تناانب مارتياالي  فاى اإلبواارامتي  ) 
ك الهط  الا ى  احر بمو اي ار  ا  ما  ا اتمط إليا   اواء  اا  إاساااا  أن أنرفيو ك رل

ا اتا  أن حيوااا  أن عنصرا  م  العناتر غير الحياةك نخا  طعاو مارتياالي   ا ر اإلبوراماة 
نبهااا  عاااه  اااا   (135)الاا عر السااما  ال بوغرافيااة لألمااااك  المحي ااة البي ااة أنرفياااو . 

رة ماا  الموضااوعا  المةي ااة بالسااطريةك نخاا   اابس مارتيااالي  فاااى موضااوع  اا ر ام اا و 
     (136)تنانل  بعر اعراء اإلبورامة اإلغريقية. 

quidquid in Orpheo Rhodope spectasse
)137(

  theatro 

dicitur, exhibuit, Caesar
)138(

, harena tibi. 

repserunt scopuli mirandaque silva cucurrit, 
quale fuisse nemus creditur Hesperidum. 

adfuit inmixtum pecori  genus omne ferarum
)139 (

 

et supra vatem
)140 (

  multa pependit avis, 

ipse sed ingrato iacuit laceratus
)141 (

  ab urso. 

haec tantum res est facta παρ'
)142 (

 ἱστορίαν.
)143 (

 

(144) أي قيصرك مبما ُج اب أ  رندنبى
رفيو  فبا  ى خ  ُاو    عةى مسر  أن   

رى حة ة )الم ري( تعرضبا لك. نخ   حت  المنح را  الصطرية ن ر  الغابة 
بها  م   ك نُيعت   أ    ا  ا  مث  بستا  البسبري ج .  اا     أاواع 
الحيوااا  المتتر ة مطتة ة مط الحيوااا  امليتةك تتماي  طيور  ثيرة فوق الهاعرك 
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بنيير بغير.   ا  و الهئ الوحي  ال ى ح ث لكن      ميتا  بع  أ  ُميق بتع  
 بعي ا  ع  ام  ورة . 

نتكماا  حريااة التعبياار  نااا فااى تحااوب مارتيااالي  السااابر ماا  المهااب  الهاااعرى 
 damnatio ad bestiasالطاااى بط اااوع ال بيعااة لمو اااي ى  اا ا التناااا  إلاااى مهااب  

ييااااس التم (146)ك حياااام خاااااه الطنيياااار(145) )اااااط ( محاااااوه عةياااا  بمصااااارعة الوحااااو  
نفيماااا يتعةاااس  (147)أنرفياااو ك ن    اااا  رلاااك المهاااب  جتت ااار إلاااى ت ااا ير  اااحر مو اااي ار. 

أابا تنتماى إلاى اماوري  الحااو  Siedschlagبالناحية البنا ية لإلبورامة فيعت    ي اري 
نا  ااتثناء ك حياام  ااا  الحاااو بااالمو  عةااى ب اا  ام اا ورةك أمااا ا  ااتثناء فيتمثاا  فااى 

 (148)ن و ما يتنافى مط ام  ورة. مبا مة الطنيير لة   ك 
نمااا  ااحياااة التاااأنر بهاااعراء اإلبوراماااة السااااب ي ك خااا  تاااأنر مارتياااالي  الةو يةةياااو  الااا ى 

ط  اااااااااا  لأل ااااااااا ورة  Capaneusن ابااااااااااايو   Niobeتناااااااااانب إحااااااااا ى خصااااااااا  اياااااااااوبى 
 ك نأ ماااا  مهااااب  ا ااااتط اه الساااايف ط  ااااا  لأل اااا ورة (149) 

 .(150) 
سببة لتقنيببة ةشبببة المسببر , فكببان مشببهد الوحببوب, وهببى تسببير ببببطء وبالن

متجمعة حول رجل يحمل آلة موسبيقية متبأثرة بسبحر موسبيقاد ليبدرع جميبع مبن فبى 

وفيما يتعلق بمشهد نبزول أورفيبوس للعبال   (151)المدرج أن ذلك الرجل هو أورفيوس.

ى العببرض السببفلى, وصببعودد مببرة أةببرى داةببل المببدرج, فقببد اسببت ل القببائمون علبب 

وهنبا يجبب علينبا  (152)الذى يتوسط الحلبة فى تمثيل المشبهد.  "السرداب 

أن نتخيل وجود منصات ةشبية لعرض األحجار وشتالت النبات التى تأثرت بموسيقى 

أن البناء مهما كان ثقيالً أو ضخماً على ةشببة  Beachamويعتقد بيكام  (153)أورفيوس.

مكببون مببن مسببطحات مطليبة يمكببن تفكيكهببا بسببهولة,  المسبر  أمببام المشبباهدين فهبو
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وبالنسببببة لمقارنبببة مارتيببباليس لمشبببهد الحلببببة بمحصبببول  (154)وإزالتهبببا بسبببرعة.

أن الفكبرة الرئيسبية التبى يجبب التركيبز عليهبا  Morettiالهسبيريديس فيعتقد مبوريتى 

جار كمبا تتمثل فى شهرتهن كمطربات, وال يعنينا وجود التفاحات الذهبية المعلقة باألش

ويبقى تسبالل حبول الكيفيبة التبى تب  بهبا تجسبيد مشبهد  (155)هو الحال فى األسطورة.

على أنهبا  pendereالطيور وإجبارها على التعاون فى هذا السيناريو, حيث يعبر الفعل 

كانت تجث , وهذا يدل على أن سرب من الطيبور كبان يحبوم فبوق الحلببة, نلبراً لنثبر 

ن هنبباع اقتراحببانل أولهمببا يُرجببع سبببب الجثببوم إلببى الحبببوب علببى أرضببيته, وإن كببا

انجذاب الطيور إلى الفاكهة المتدلية من األشبجار, أمبا الثبانى فيُرجبع إلبى قب  ريب  

أجنحة تلك الطيبور بحيبث ال تسبتطيع الطيبران لمسبافات طويلبة, فكانبت تحبوم حبول 

طبل وبعيبداً عبن احتمبال كبون أورفيبوس ب (156)المدرج فقط ثب  تهببط علبى أرضبيته.

, فببإن damnatio ad bestiasالعببرض مببدان ومحكببوم عليببه بمصببارعة الوحببوب 

سبباالنيترو فببى تعليقببه علببى المشببهد الختببامى للعببرض يببته  ذلببك الخنزيببر بالوحشببية 

والهمجيببة فببى سببلوكه تجبباد سببحر موسببيقى أشببهر عببازف علببى وجببه األرض, وقببام 

الخنزيبر مبن التبأثر وهنا يتسباءل الباحبث عبن سببب اسبتثناء  (157)بمهاجمته وتمزيقه.

 بسحر الموسيقى فى الوقت الذى تأثرت بها الكائنات غير الحية.
نفااااى اإلبورامااااة الثاايااااة  ااااا  تر يااااي مارتيااااالي  منصاااا ا  عةااااى  يااااارة أنرفيااااو   

ك ن ما  و الحاب فاى اإلبوراماة (158)التى رحة  إلى العالو الستةى Eurydiceليوري جاى 
   (159)ر العالو الستةى. الساب ة تو ا تط اه السرداا فى تصوي

  Orphea quod subito tellus emisit
)160 (

 hiatu
)161 (

, 

ursam
)162(

  accituram, venit ab Eurydice.
)163 (
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 م  امرض ااه   فوأة نأطة    را  أاثى الطنييرك لتبا و أنرفيو  )ال ى( 
  اء م  )عن ( يوري جاى .

يبا أ مارتياالي  إبورامتا  تنتمى   ر اإلبورامة إلى اموري  الةغاي نالحا  ك حيام  
ك ن    اااا  (164)بىباااور أنرفياااو  فاااى البيااا  امنبك ناااو جتسااار رباااورر فاااى البيااا  الثاااااى

رر  أاثااااى  ursam accituramج تاااار  ا ااااتب اب ال  ااااارة  Schneiderenاااااني يري    حااااُ
ا   لماارا احا  من  هاو ؟ ن م  التعا   ?quorsum miramurالطنيير  فى البي  الثااى الا

miramur  ك نيليااا  (165)اا  ااااع الهاااك الااا ى  اااا  أحااا  الساااما  البنا ياااة لإلبوراماااة جتيااا
 ااا ايترن رلااك الاارأى ني اايف أ  باارني أنرفيااو  ماا  الحة ااة إلااى الساارداا خاا  ماانح 
الترتة لةمها  ي    تحساا  فكارة  ياارة أنرفياو  ليوريا جاىك نا ات عاد فكارة أ  جااو  

نبمااااا أ   اااا ر  (166)ة الوحااااو . رلااااك المهااااب  توسااااي ا  لع وبااااة المحاااااوه عةياااا  بمصااااارع
اإلبوراماااااة لاااااو تهااااار إلاااااى الطنييااااار مثااااا   ااااااب تباك إر  فباااااى تساااااير ط  اااااا  لأل ااااا ورة 
ك عااااااااااااا   اااااااااااااب تبا التاااااااااااااى  ااااااااااااار  فاااااااااااااى ا توااااااااااااار المعااااااااااااااك  

 .(167) 
م  ا تعراضنا لنماري توضح إعادة توسي  الهطصيا  ام  ورية عا  طرياس  

 -و ر اإلاارة إلى بعر المرحىا  التالية  التمثي  اإلجما ى ت
أن    أربااااار الهاااااعراء الرنماااااا  مباااااارة فا  اااااة فاااااى إعاااااادة توساااااي  الهطصااااايا   

ام  وريةك ن اع  و فاى رلاك مباارة ممثةاى الميماو ك نالت نياا  المسارحية التاى نفر اا 
ك اإلمبراطااور نالمتمثةااة فاااى ال حياارة التاااى توساا  العااارنض الما يااة دابااا  نباااري المااا ري

ن ضاااءة العاارنض الةيةيااة داباا  الماا ريك ناالتكااار اماااري بهاابية  اابةة التر ياا  نال ااى 
 لتحاكى المها   ال بي ية. نخ  لع  مارتيالي  دنر المعةس عةى تةك الةوحا  التنية.  

ناايا   أربر مارتيالي  م  برب تعةي   عةى العارنض حرياة تعبيار فاى الع يا   
 -م  المواخ ك  ا  أالر  ا  
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ر خااا ر  بااار لةهطصااايا  ام ااا ورية يتناااافى تماماااا  ماااط ام ااا ورة امتاااةيةن االتكاااا -1
الباا إ السااطرية ماا  ممثاا  العاارض الاا ى  ااا  فااى الغالاا  اطصااا  محاومااا  عةياا  
باإلع اهك نربر رلك  ةيا  فى عرضى أنرفيو  نداي الو . ن    ا  ال احام خبا  

لمساا  با ك لكنا  أ  جستب  رلك ال حم جعت   أ  ام  ورة  يا  م ا     جواو  ا
ا ااااااتنت  فااااااى النباجااااااة أ  ا التكااااااار فااااااى  اااااايناريو ام اااااا ورة خاااااا  منحبااااااا الطةااااااود 
نا  ااااتمراريةن م  أماااااه  اااا  محانلااااة االتكااااار جىباااار تأكياااا  عةااااى أ  رلااااك العماااا  

 مطال  تماما  لأل  ورة  ما  و الحاب عن  مارتيالي . 

ر رلاااك فاااى حرياااة التعبيااار فاااى توساااي  المهاااا   الونساااية فاااى حة اااة المااا ريك نربااا  -2
 توسي  اطصية با يتاى. 

كماا ربار  حرياة التعبيار فاى مناخهااة أب ار الوارا و فاى اإلمبراطورياة الرنماايااة ك  -3
نالتاااى ااحصااار  فاااى ال تااا ك ن ااارخة المعاالااا ك نحااارق الم اااااىك نالم ارااااة الاااي  خااا ر 
امب اب فى ام  ورتي  اإلغريقية نالرنمااية  ماا  او الحااب فاى توساي  اطصاية 

  اراتبا البرنميثيو .  نريولو  نم

 -نالثا   ُحره مارتيالي  م  حرية التعبير نربر رلك فى بعر المواخ ك  ا  أالر  ا  

لااو ُجساامح لمارتيااالي  باااالتعبير عاا  رأجاا  الهطصاااى فااى اإلمبراطااور نعرنضااا   -1
المسااارحيةك فكاااا  ُموبااارا  عةاااى تمةاااس اإلمبراطاااور نالثنااااء عةيااا  التكااارار ا دعااااء باااأ  

خاااا  فاخاااا  ام اااا ورة امتااااةيةك نرباااار رلااااك فااااى عرضااااى  العاااارنض اإلمبراطوريااااة
 با يتاىك نأنرفيو . 

كمااا اساا  مارتيااالي  بعاار امعماااب الطارخااة لإلمبراطااور فااى محانلااة متكااررة  -2
لتأليبااا ك نخااا  ربااار رلاااك ناضاااحا  فاااى عرضاااى النيريااا جا  نليااااا يرك حيااام نتااا  

الار  خ رتا  عةاى مارتيالي  اإلمبراطور بأا   ا  معةما  لثيتاي  فاى العارض امنبك نأ
إج ااااإ امماااواي  اااى   تغااارق ال  ااا  فاااى العااارض الثاااااى. ن اااا   ااا إ مارتياااالي  
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الر يسااى ماا   اا ا التمةااس الحصااوب عةااى بعاار اممااواب أن دعااوة عهاااء عةااى ما اا ة 
 اإلمبراطور. 

 

 الحواشي
 

( م ري فرفيو   أح  3-1( يتأل   تاا العرنض لمارتيالي  م     ننرني  إبورامة  تنانب فى اإلبوراما  )1)
( 5-4ك ننضط المها  ي  ال ابة . نتنانب فى اإلبوراما  )عوا   ال ايا الس طك نموخع  الحيوى ن   م ينة رنما 

( فبى ع ارة ع   ةسةة خصيرة  لعرنض ال  ر  8-6 ك أما اإلبوراما  )delatores ا تعراض الوااة 
( تت م  عرنض  الحيوااا  المتتر ة ك  26-9اإلغريقيا  نالرنماايا  ك تت عبا  ةسةة أطوب فى اإلبوراما  )

  فى  damnatio ad bestiasةتي  عرنض  المحاوه عةيبو بمصارعة الحيوااا  المتتر ة نتتطة   اتي  السةس
( تتنانب  العرنض  30-27(ك نيةى  اتي  السةسةتي   ةسةة م  أربط إبوراما  )25-24ك 10-9ك 6اإلبوراما  )

( ن و  ااوا عبي ا   )*gladiatores( فتتنانب عرنض  الموال ي  أن المصارعي  36-31الما ية ك أما اإلبوراما  )
أن أ رى جصارعو  حتى المو  إلمتاع الوما ير داب  الم ري فى رنما  ال  جمة. نبالنس ة لمواعي  تةك العرنض  

  فى الص ا ك  venationesأ  البراام   ا   التالى  يب أ العرض  بصي  الحيوااا   Villeاليومية في تر  فيةةى 
حيوااا  المتتر ة  فى منتص  النبارك نو عرض  المصارعي   بع  نيةي  عرض  المحاوه عةيبو بمصارعة ال

 الىبر. 

Ville, G. (1981), La Gladiature au latin vulgaire, Vol.3. Paris, 174.                        
 نيت ح م  ت سيو فيةةى   ا أ  عرنض الحيوااا  المتتر ة  اا  ضم  عرنض الصي  نعرنض المحاوه عةيبو       

 بمصارعة الحيوااا ك نلو جطص  لبا موع  منتص  ع  باخى العرنض.  
   
 هVespasianus (68-69 .)( ط  ا  لسويتوايو  ف   اُلنى الم ري امنرى الو ي  عةى ي  فس سيااو  2)

   [fecit Vespasianus] amphitheatrum urbe media. (Suet.Vesp.9.1) 

 ينة )رنما( .  اي  فس سيااو  الم ري فى ن   م      
   نخ  أك  رأى  ويتوايو  أح  الن و  التى تو العثور عةيبا إبا  )ال ر  الطام  ه( أنناء ترميو المبنى.    

     I[mp(erator)] T(itus) Caes(ar) Vespasi[anus Aug(ustus)]| amphitheatru[m  
   novum| [ex] manibus [fieri iussit].   

 يتو  قيصر فس سيااو  أنغس   البناء الم ري الو ي  بالسواع  )الرنمااية( . أمر اإلمبراطور ت    
Bradley 1981, "The Significance of the Spectacula in Suetonius' Caesars", RSA 11: 

129-31. 

  ك أما بالنس ة لةب إ م  النا   عةى مر Domus Aurea Neronisنخ  اي ر بال را م  منيب ايرن  ال  بى      
 أا  اُلنى لياو    جة م  أ   متعة الهع  نتسةيت . (Spect.2.12)العصور فيرى مارتيالي  

                               deliciae populi, quae fuerant domini.   
 )أت ح ام ( البوة الهع  .  )الم ري( ال ى  ا  البوة السي ك                                          

Coleman, 2007, M. Valerii Martialis Liber Spectaculorum, Oxford, lxv. 
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مترا ك نتتران  مساحت   52أما بالنس ة لمواتتا  الم ري فيتكو  م  أربعة طواالس فوق ال االس امرضى بارتتاع     

188x 156  خ  تو مها  . ن   50000إلى  45000متر مربطك نت  ر  عت  م   3573مترا ك نيبةف مساحة حةبت
تصميو الم ري بحيم ُجما  المها   م  مها  ة العرض  امر  نبوضو  م  أى ماا ك نم  نو  اء اات اق  ةمة 

amphitheatrum   المسر  ك نيعنى حرفيا   عةى  ر الواابي  +   م  اىيرتبا اإلغريقية
ن لحماجة المها  ي  م  أاعة  caveaة المسر   رؤية المسر  م      اا  . ن ا  الم ري ُميندا  بمىةة فوق به 

الهم  نميار امم ار. نخ  تو ت سيو م اع  الوةو  فى م ري فرفيو  ا تماعيا ك حيم  اا  تطص  الم اع   
عةى أ ا  الماااة ا  تماعية م  حيم  و  المتتري م  العبي  أن المحرري ك  ن ى أن مواط  م اى أن  ا  ك أن  

  أن النبرءك   لك م  حيم العمر  واء  ا  المتتري طتر  أن بالغا ك   لك الحالة ا  تماعية ينتمى ل   ة التر ا
 متين ا   ا  أن أعيبا ك نالون   واء  ا  ر را  أن أاثى. 

Petersen (1986), "Worter zusammengesetzt mit ΑΜΦΙ", Glotta 64: 211-13.  
    حتى المو  إلمتاع الوما ير فى م ري فرفيو  فى رنما ال  جمة. )*(  ا  الموال ن  عبي ا  أن أ رى جصارعو  

 اا   وية  ل   القيصر  مح  ا ا  فى  تاا المها  ا ك في تر  ال عر أ  المطاط   و اإلمبراطور تيتو ك   (3)
ت  أنناء  فى حي  يرى ال عر اربر أا  دنميتيااو ك ن    اا     ال     تر ح أ   تاا مارتيالي    ا تو تألي

                                                              .Coleman 2007, xlvفترة ن جة   ي  اإلمبراطوري .     
(4 )         ibid.,p.62.                                                                                                                   
)إبا  فترة متأبرة م  ال ر  الطام  الميردى( اات اق   .Fulgentius F.P(  ير ط فااليو  الراكيادج  فولوينتيو  5)

 إلى الةغة اإلغريقية. Pasiphaeإ و با يتاى 
Pasiphen…id est quasi pasifanon, quod non Latine omnibus apparentem 

dicimus.(Fulg.Mitologiarum Libri Tres,2.7)    
 ن مابا غير م ر ة فى الةغة الرتينية بأ ر ا .  ا وب با يتاى...إابا مث  

Maltby R. (1991), A Lexicon of Ancient Latin Etymologies, Published by                
University of Leeds, Great Britain, 454.  

                                                                 

(  لو جا  مارتيالي  أنب م  تنانب خصة عهس با يتاى لةثور فى امدا الرتينىك ف        فر يةيو  فى أاهودة 6)
ك نفى ا تعراض  ب ر  الترا ي جا فى العالو  (Eclogae.,6.45-60)فى ديوا  المطتارا   Silenus يةينو  

ك باإلضافة ل لك خ ه فر يةيو  نتتا  لأل  ورة التى  اا  الي  (Aeneis, 6.445-9)الستةى  فى اإلايادة 
 ما خ ه أنفي يو  فى  كتالوي    (Aeneis, 6-24-6)ام اطير المر ومة عةى أالواا معب  أالولةو  فى  وماى 

 Ars)ب ر  ام اطير  تورا  لةعواط  نالمهاعر غير السوية م  اإلاسا  توار الكا نا  امبرى 

Amatoria.1.289-326, 2.23-24) ك نفى عمة  الهبير  التنا طاMetamorphoses  أر ط  ايةر  
Scylla  قياه با يتاى بعرخة محرمة مط الثور إلى عوي  ن با مينو  عةى القياه الوا  ات  الين ية 

(Metamorphoses, 8.131-7)  نبما أ  مينو   ا  إالنا  لييو .(Apollodorus, 3.7) أ   تعت    ولما  
                                            .incestus .  Coleman 2007, 65 ماع  يو  ال ا يتاى جع   اى محاره 

بمنيب فيتى جعرض داي الو  ن و جصور   triclinium( أنب   ر اممثةة البومبية يت م  ر ما  لحورة ال عاه 7)
   ا را  تحاى مةطصا  لأل  ورة عةى اسي  توفىك  ما تو با يتاى عةى  ي ة ب رة تغيرةك نفى ات  الحورة تو 
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بها  عاهك    تصوير با يتاى فى م ب  أح  محر  الع ور. أما بالنس ة لتصوير ام  ورة فى الكتابا  ال  جمة  

 أاىر 
Brommer, F. )1976(, Denkmalerlisten zur griechischen Heldensage. Vol. 3. Marburg, 65-6. 

 نس ة لتصوير ا فى  نار الومبى بها  باىك أاىر  نبال     
Irelli C., G. (1990), Pompejanische Wandmalerei. Stuttgart and Zurich, 302.  

لةتعبير ع     م  الوماع الونسى نالينايك فى حي  ا تط موا التع   iungere( اعتاد الرنما  ا تط اه التع  8)
coniungere  تثناء عةى ي  لو ريتيو  ال ى ا تط ه  ر التعةي  لإلاارة إلى فه  لةيناي ف  . لك  ربر ا

 الوماع الي  الوحو . 
nec potuere cupitum aetatis tangere florem 

nec reperire cibum nec iungi per Veneris res 
                                      feminaque ut maribus coniungi possit.       

                                                                (Lucr.De Natura Rerum 5.847-8, 853) 
  لو تست ط )الحيوااا ( الوتوب إلى   رة العمر المر وةك نلو تو  ال عاه )المأموب(ك

  ن  الوماع م  برب أمور )الح ( الطاتة بتينو ك  ما ا ت اع  المرأة  ماع الر اب . 
 لةتعبير ع  الوماع الي  الحيوااا . iungereأما  وراتيو  ف   ا تط ه التع       

iungentur capreae lupis. (Hor.Carmina,1.33.8) . توامط إااث امي  ال  اا  
 Adams, J. N. (1992), The Latin Sexual Vocabulary, London, 135. 

 فى الرتينية ال  جمة  أ ماء م  النوع امنب المنتبية الا  )-(الا (  تو ا تيعاا ام ماء اإلغريقية المنتبية 9)
(-a)         ك نم  نو فإ  حالة المتعوب ب  المترد المنتبى الا(-am)  تكو  تورتبا اإلغريقية(- ك نخ  ف   اعراء  (

  العصر اإلمبراطورى ا تط اه تةك النباجة. 
Housman, A. E. (1910), "Greek Nouns in Latin Poerty from Lucretius to Juvenal." 

AJPH 31: 237. 
الكا   فى  ري ك نم  نو أت ح رلك الة   ج ةس   Dictusم  ا و  ب   دجاتو    Dictaeus( تو اات اق ل   10)

عةى با يتاى ل    الحورية الكريتية   (Aeneis,6.56)لوت     ما  و  ريتى امت . نخ  أطةس فر يةيو  
Dictaeae Nymphae  نخ  ا تنتو   ولما  أ   يو   و أابر م  أطةس عةي    ا الة  ن ما  نل  عةى خمة .

                                                                                           .Coleman 2007, 66رلك الوب . 
ي ك نو يت ع  بالمتكةو إلال اء رأج  الطاى  ها  ك  ( اعتاد مارتيالي  ا تط اه المطاط  لةتعبير ع  أاطاى موبول11)

امرى م  فو ام  ك   نخ   طر رلك ام ةوا فى عرض الثور ال ى جوامط با يتاىك ن  لك امرا  ال ى يتون 
 نامي  الو ا  ال ى ُأ بر عةى ال تاب. 

                         Delicias, Caesar, lususque iocosque leonum 
 vidimus hoc etiam praestat harena tibi. (Mart.Epig.1.14.1-2) 

  أجا قيصرك خ  رأينا ألعاا أ ودو المرنضة نفكا اتباك  نا ت  ه لك الحة ة امف   أج ا  .

Frontibus adversis molles concurrere dammas vidimus. (Mart.Epig.4.35.1-2) 

 )لت ات ( بوبباتبا المت االةة .  خ  رأينا امي  الرقي ة تن فط              
 Howell P. (1980), A Commentary on Book One of the Epigrams of Martial,                 

London,139.                            
  خ جو  لوت     ما و مادى أن معنوى.  ,um-a,-priscus( اعتاد مارتيالي  ا تط اه الصتة 12)
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prisca toreumata. (Mart.Epig.8.6.15)  الن   ال  جو ك prisca fides taceat. (Mart.Spect.Epig.8.3)  

  دع ال لي  ال  جو يةيه الصم  . 
Eden, (P. T.) (1997), "Three Notes on Martial's Liber de spectaculis", Mnem.50: 484. 

التى ا تط مبا ال عر نمنبو مارتيالي  بمعنى   fides(  ا   ناو ت اي  فى ا تط اه الكتاا الرنما  لكةمة 13)
  الحقي ة ك فى حي  ا تط مبا ال عر اربر بمعنى  دلي  أن إن ا  ك أاىر  

teque ante quod me amare rebar, ei firmasti fidem. (Ter.Hecyra, 581) 

  ال    م  أ  ُجطي  لى أاك تحبنىك ف   أك   ل  بال لي  ك          
quae autem sequitur narrtionem fides. (Cic.Topica, 98)  ال لي  يت ط ال صة أج ا  ك  

 famae fidem adicit. (Pomp.Mela.1.103)  ت يف ام  ورة ال لي  ك  

addita fati peioris manifesta fides. (Luc.1.524)   . ُج اإ ال لي  الواضح ل  ر امارار  
  Coleman 2007, 66-7.   

نو يت ع  باو م    omnis, quicumque, quisquisيالي  أ  يب أ إبورامات  التصريح عاه مث   ( اعتاد مارت14)
التتاتي ك رلك ام ةوا الم ت   م  اإلبورامة اإلغريقية نباتة عةى ي  لو يةةيو   

(Appius Claudius Pulcher.11.254)  نو  ال ى اعتاد أ  يب أ إبورامات  الا
    د موضوع اإلبورامة. يتةو ا بسر 

                                 quidquid in Orpheo Rhodope spectasse theatro  
dicitur, exhibuit, Caesar, harena tibi. (Mart.Lib.Spect.Epig.24.1-2)  

 ( خ  عرضتبا لك .  أجا قيصرك مبما ُج اب أ  رندنبى خ  ُاو    عةى مسر  أنرفيو  فبا  ى حة ة )الم ري        
quidquid et in circo spectatur et amphitheatro, 

dives Caesarea praestitit unda tuba. (Mart.Lib.Spect.Epig.34.9-10) 

  أجا   ا  ما يتو رؤيت  فى    م  السيرو نالم ريك فإ  الماء الغيير خ  أم  الوق قيصر بالبواء .
Moretti 1997, "Due note al De Spectaculis di Marziale." Labirinti , 25; Trento, 254. 

التى ا تط مبا ال عر نمنبو مارتيالي  بمعنى   fama(  ا   ناو ت اي  فى ا تط اه الكتاا الرنما  لكةمة 15)
 أاااي  ب ولية ك فى حي  ا تط مبا ايهرن  بمعنى  نع  .- أ اطير 

nobilis Herculeum fama canebat opus. (Mart.Lib.Spect.Epig.8.2)  

  اعتاد  ام  ورة الموخرة أ  تتغنى بعم   رخ  .     
talis fama canit tumidum super aequora Persen construxisse vias. (Luc.2.672) 

  تتغنى ام  ورة البر ي  ال ى اس ال رق فوق   ح ال حر الثا ر .     
ut officium meum memoremque in bene meritos animum famamque fratris mei praestarem. 
(Cic.Epistulae ad Familiares,1.9.10)                                                    

  كن  أؤدى نا بى الوعى نعةى احو  ي  مستح ا  نع  أبى نرنح  .      
(16 )                                                                      Mart.(Lib.Spect.Epig.6).                               
(17 ) Coleman 2007, 66.                                                                                                             
(18 )pyrricha (= ى ع ارة ع  رخ  مس  )ةح يتو أحيااا  إع اه المورمو  أنناء عرض ك  ما  باإلغريقية

                 كا  مصاح ا  بعرنض الحيوااا . 

Cf.Slater, (W.J.) (1993), "Three Problems in the History of Drama. II. The Bacchic 
pyrriche " Phoenix 47: 204. 
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(19)                                                                           Coleman 2007, 66.                                 
(20 )cf.(Apul. Metamorphoses.10.34.3).                                                                                   
(21)taged as Mythological   Coleman (M.K.) (1990), "Fatal Charades: Roman Executions S

Enactments" JRS 80: 63-4.                                                                                                
 ا    ا السةوو اا عا  الي  الحيوااا  رنا  الحوافر م  الثور إلى الطرنإك نبالنس ة لةرناجا  الطاتة بعادا    (22)

  .  Sinclair 1977, 102-103التكانر الطاتة بالثورك أاىر 
(23)           Lorenz, S.( 2002),  Erotik und Panegyrik: Martials epigrammatische Kaiser,      

Tubingen.70-72.                                                                                                       
 ( ير ط فولوينتيو  اات اق إ و لياا ر إلى تحرر الر   ال ى أن ة  الح .  24)

Leandrum…dici voluerunt quasi lisinandron, id est solutionem virorum; solutio enim 
viri amorem parturit. (Fulg. Mitologiarum Libri Tres.3,4) 

ك أى تحرر الر ابن م  تحرر الر   )م  أع اء الحياة( يث ة  lisinandron إابو أرادنا اات اق لياا رك  ما لو  ا  
   .Maltby 1991, 331بالح  .                                                                        

 .Verg.Georgica.3.258)-(63(  ا  أنب ربور م  ورة لياا ر فى امدا الرتينى عةى ي  فر يةيو  25)
( اعتاد مارتيالي  فى  تاا المها  ا  أ  يتنانب موضوع ناح  فى إبورامتي ك  ا  منبا عةى  بي  المثاب  26)

          (.25ك 24(ك نمصير أنرفيو  )إبورامة 19ك 18)إبورامة (ك نالثور الثا ر 5ك 4ا تعراض الوااة )إبورامة 

                                                                                                  Coleman, 2007, 203.  
(27)LCM. 17: Greenwood, (M. A.) (1992), "Martial de spect. 28. 11: Another Conjecture",  

 133.                                                                                                                                                
   ( اعتاد اعراء العصر ال  بى نباتة فر يةيو  ا تعماب الصتا  التو ي جة مح  الىرنإك نخ  ح ا مارتيالي28)

 إا  خاد المر   النتس  الي   ipse ratem nocturnis rexit in undis.(Virg.Aeneis, 5.868)ح ن و. 
                                                                                                         .Ibid., 135 اممواي الةيةية .

.  )-(eك نم  نو ااتبى المنادى بحرإ   )(ا  اإلغري ى إل و لياا ر المنتبى الا تبنى مارتيالي  ا تط اه اله  (29)
     نفى  ثير م  امحيا  ف   مارتيالي  ا تط اه اإلعراا اإلغري ى حتى فى ام ماء غير اإلغريقية. خار   

.(Mart.Epig.1.49.3, 4.55.11, 10.104.6, 4.55.18) 
Citroni, (M.), (1975), M. Valerii Martialis Epigrammaton Liber Primus: Introduzione, 

testo, apparato critico e commento, Florence, 119.                                                    

فى تيغة اممر مط المص ر لةتعبير ع  الحرك ن    ا  رلك   desino( اعتاد الكتاا الرنما  ا تعماب التع  30)
 لتعبير أكثر ايوعا  عةى اوا   ال بور الب إ مناا ة عاالرى السبي  التوخ  ع  الحي . ا

ك quodبا تماه اعراء العصر امغس ىك نخ  ا تط موا أااا   ع ي ة من  مط أداة الرب   mirariخ  حىى التع   (31)
ك  miror…quod.(Ov.Her.16.153)ك admirentur quod.(Prop.2.26)خار   

mirabile…quod.(Ov.Met.12.16.5-6).  =     كdesine mirari…quod.(Ov.Am.1.4.7-8)   
Hinds 2007, "Martial's Ovid/Ovid's Martial", JRS. 97: 112-40, esp.114-15.                   

(32 )                               Mart.(Lib.Spect.Epig.28).                                                                    
(33) 36.                                                                           -52, esp.135-Greenwood 1992, 133 
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(34)Hermann, (L.) (1962), "Le 'Livre des spectacles' de Martial", Latomus 21: 500.               

  and Salanitro (1984), "Una variante del mimo di Orfeo non prevista del copione (Mart., 
De spect.21-21b)", in V. Tandoi (ed.), Disiecti membra poetae: studi di poesia latina in 

frammenti, i (Foggia), 66-8.                 
 مترا . 86جعادب   ط مرا  طوب الم ري الترفى ال ى جعادب  مترا  ت ري ا ك أى 532( يبةف طوب بحيرة أغس   35)
  مترا  ت ري ا .1300ا تادج ك أى  7( تبةف المسافة م  أالي ن  إلى  يستو  ماج را م  36)
(37)                101, esp.94.-7), "Martialerklarungen I" Wiener Studien 45: 88-Prinz, K. (1926

  
أمتارك ن ا  يتو نضط أختاى  6يتط  اار  الي انيا  جه   الحترة ام ك نيبةف عم    (  ا  السرداا 38)

الحيوااا  ب  ن ا  ميندا  ال ارا  نمع ا  لرفط الحيوااا  إلى الحة ة.  ما  ا  يتو ا تط ام  أنناء توسي  العرنض 
أ  ا عتماد   (Suet.Dom.4.1-2)الما ية نالمعارو ال حرية ع  طريس إغراخ  بالماءك لك  ج يف  ويتوايو  

عةي  فى توسي  تةك العرنض لو جا   امر ك ف   أمر دنميتيااو  بحتر بحيرت  الصناعية ن   م ينة رنما عةى 
   م ربة م  )التاتياا  حاليا (   ت افة العرنض الما ية. 

Bradley (1981), 131-32.                     
(39)rii Martialis libellorum ratione temporibusque, pars I. Dau, (A.) (1887), De Vale

Rostock, 24-5.                                                                                                            
(40 ) e." JRS."Launching into History: Aquatic Displays in the Early Empir  Coleman 1993,

48- 74, esp. 63.                                                                                                                   
(41)  Bailey (D. M.) (1980), A Catalogue of the Lamps in the British Museum, ii: Roman 

Lamps Made in Italy, London, 122.                                                                                         
اخت   مارتيالي    ر الومةة م  أنفي يو  ال ى ا تط مبا بغرض التمةسك نلكن  اخت سبا إلالرا  ف   فيستا  (42)

Vesta  ااا ك خار  التى أا    يوليو  قيصر م  أ ةحة مغتالي  الوضط أح  العبي  م(Ov.Fasti,3.702) .
Hinds 2007, 115.                                                                                                                  

ى تب إ إلى  ( اعتاد مارتيالي  فى إبورامات  أ  ج  ه اماري إطرا ية لألباطرة الرنما  نباتة دنميتيااو ن تةك الت43)
 إالرا  خ راتبو الطارخة التى تتوق خ را  ارلبة فى بعر امحيا . 

unde potest avidus captae leo parcere praedae? 
sed tamen esse tuus dicitur: ergo potest. (Mart.Epig.1.14.5-6) 

 )أ  و(ك إر  جمان  )فع  رلك( .   كيف جست يط ام   الوا ط أ  جمنط )اتس ( م  التريسة المغتنمة؟ لك  ُج اب أا  

vis, Caesar, dammis parcere? mitte canes. (Mart.Epig.4.74.4) 
  أجا قيصرك    تري  أ  توخ  امي ؟ حتي  را الصي  )عةى مبا متبا( .    

(44 )                             3.                                                         -74, esp. 62 -Coleman 1993, 48 
 فى المرنيا  الطاتة بامت خاء نامخرباء باتة امطتاب.   dulces(  ا  ا  تعماب امكثر ايوعا  لا 45)
  نا مر ما    ا ن مابا تتنا   مط  ما  ال    ام  ورى.  audax( ُجع  ا تعماب الصتة 46)
فى الرتينية ضم  أ ماء   )-) +((ا بساكني  مث   ( يتو تصنيف ام ماء اإلغريقية المنتبى   عب 47)

ك ن    ا  بعر المللتي  الرنما  خ موا بعر ا  تثناءا  م  اا تتعةس بالو    (er-)النوع الثااى المنتبية الا 
 . لا  (rus-)مث   أنفي يو  ال ى ا تط ه النباجة 

non secus ac liquidis Phrygius Menadrus in undis ludit. (Ov.Metamorphoses,8.162.3) 
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  م  ااحية أبرى   يةع  ميناا رن  التريوى الي  اممواي السا ةة .     
 . رى امت  اإلغري ى  Alexander ن ا  إلى  ن  مط  Alexandrus ما ُن   الها       

 Leumann, (M.) (1977), Lateinische Grammatik, i: Lateinische Laut- und Formenlehre. 
Munich, 456.                                                                      

أما بالنس ة لمارتيالي  ف   حىي  إبورامات  التنوع فى ا تعماب النباجا  اإلغريقية لأل ماء اإلغريقيةك  مث       
ك    Ephesos, Epheson, Tyros, Tyron, Cypros, Cypronلر ماء   (os, -on-)ا تط اه النباجا  

 ,Hermaphroditusلأل ماء   (us-)نا تط اه النباجا  الرتينية لأل ماء اإلغريقية مث  ا تط اه النباجة 

Parthenopaeus, Phoebus, Priapus.  
Lindsay, (W. M.) (1903), "The Orthography of Martial's Epigrams." AJPh 29: 29.  

 الغراميا  أن امح اا  م صورا  عةى المعنى الهبوااى  ما  و الحاب عن  الرنتو   amores( لو جا  ا تعماب 48)
 نم   اء بع ر. 

ibo hinc intro nunciam ad amores meos.  

.(Plaut.Miles Gloriosus,1376-7) (Pyrgopolinices) . وإ أر    ناو ام  إلى أح االى   
Varus me meus ad suos amores visum duxerat. (Cat.10-12) 

 =  ن   ت ج ى فارن  النىر إلى أح ا   .      
deliciae atque amores populi Romani L. Antonius. (Cic.Philippicae,13.26) = 

  )كا ( لو يو  أا وايو  البوة نح  الهع  الرنمااى .
 Coleman 2007, 209.   

لوت  ال حر الثا ر بتع  الريا  أنالعوات ك أن   ,um-a,-tumidusا تعماب الصتة ( اعتاد الهعراء الرنما  49)
 امابار التا  ة بتع  امم ار. 

tumida aequora placat collectasque fugat nubes solemque reducit.  

(Verg.Aeneis,1.142-3)ا نالهم  .  إا  ُيب     ح ال حر الثا رك ني ع  )أموا  ( المترح ةك نيعي  السحا 
qua tumidus rigat arva Nilus. (Hor.Carmina,3.3.48) 

  ين   رلك الني  الثا ر ال مى )م  ح   إلى  بر( .      
جعبر ع  الحر ة م  أعةى لأل ت  بسب  اإلالترع نالغمرك ف   تو ا تط ام  فى النصوى   premo( م  التع  50)

 الرتينية التى تت م  الغرق أن الغمر. 
o utinam…Argo funestas pressa bibisset aquas! (Ov.Amores,2.11.5-6) 

  لو )الستينة( أر و الُمغرخة ف   خ  ارب  الماءك فإاك ت اس  .
omnes pressere hoc fluctus Oceanusque caput. (Ov.Tristia,2.101-2) 

  ك  م  المحي  نأموا   خ  أغرخوا   ا الرأ  . 

Traversari, (G.) (1960), Gli spettacoli in acqua nel teatro tardo-antico, Roma, 112. 

مابا  اا  أعةى رأ  لياا ر نتب د أمن ك نا و التاع    ا مهتس م    instantes( تو نت  اممواي با و التاع  51)
لوت   حابة الم رك فى حي  ا تعمة    (Plaut.Mercator,879)ال ى ا تعمة  الرنتو   instareالتع  

ن جسمينو   Hippomedonفى نت  المعر ة الي  ابرى  يبومي ن   (Stat.Thebais,9.487-8)تاتيو   
Ismenos .Coleman 2007, 210.                                                                                             

 . (Lib.Spect.28.1)ل ى ا تط م  مارتيالي  فى ا  pepercerit( يت االس   ا التع  فى المعنى مط التع  52)
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(  ا  موضوع ا تعواب المح  نتسرع  أمرا  اا عا  فى امدا الرتينىك نباتة عن  أنفي يو  ال ى يبر  محانلة  53)

 منط حبيببا م  التسرعك حيم  اا  تطهى أ  يرخى ات  مصير أبيةةي .   Deidamiaدي اميا 
saepe mane dixit, cum iam properaret Achilles. (Ov.Ars Amatoria,1.701) 

     كثيرا  ما خال  فى الص ا ك اعتاد أبيةةي  أ  جسرع ار  .                      

Platnauer, (M.) (1951), Latin Elegiac Verse: A Study of the Metrical Usage of Tibullus, 
Propertius, and Ovid, Cambridge, 52.    

(54 )rt.(Lib.Spect.Epig.29).                                                                                                  Ma 
(55 )(1989), "Riesame di questioni sull' 'Epigrammaton liber' di Marziale", GIF  Carratello

41: 287-8.                                                                                                                                   
(56)22).                                                                             -cf.(Ov.Epistulae (Heroides).18.119 
(57 )                                                                                   cf.(Liv.ab Urbe Condita, 10.28.12). 
(58 )cf.(Sen.Epistulae Morales,77.12).                                                                                       
)ال ر  الثااى الميردى( اات اق إ و داي الو  إلى الصتة  usFest( لكثرة أعمال  التنية نتنوعبا أر ط فيستو  59)

daedalus,-a,-um . منوع  ن  لك  بارع  
daedalam a varietate rerum artificiorumque dictam esse. (Fest.68)                          

 عماب التنية تو اات اخبا م  تنوع ام  daedalus,-a,-um )إختر  النحويو  ال  ماء( أ      
 الي  أ  فيستو   ا  متأنرا  بتر يةيو  ال ى خ ه ا ات اق اتس ك لكن  أضاإ امت  اإلغري ى لةصتة.    

         Circen, facile est intellegere, cum Graeci  significant variare.                                                                                                                                                    
                                                                                                      (Aeneis,7,282) 

 فإابو ج ص ن  التنوع . س  أجا  ير ىك إا  أمر  ب  فبم ك عن ما )ج وب( اإلغري     

(60 )21b)." GIF -Carratello, (U.) (1965), "Orfeo e l'orsa (nota a Marziale spect. 21 Carratello

18: 131.                                                                                                                       
(61 )73, esp. 63.                                                                                           -Coleman 1990, 44 
 الطنيير الةو ااى ك أنلبما                                   Lucanus ursusاحتمالي  لألتوب ا ات اقية لة  ارة  Varro(  خ ه فارن 62)

 ام رإ الةو اايي ك نناايبما ير ط إلى تو  الحيوا . م 
 ursi Lucana origo vel, unde illi, nostri ab ipsius voce. (Varr.Lingua Latina,5.100) 

  )تو اات اق( )إ و( الطنيير إما م  أتة  الةو ااىك أن أ  أ رفنا )ال ي  أطة وا عةي    ا اإل و( م  توت  .   
  الينو  رلك الحيوا  بأا  ج   فى منتص  ال ريس الي  الطنيير نال ا.  نخ  نت       

 (Galen, 6.666) 

  )ج     ا الحيوا ( فى منتص  ال ريس الي  ال ا نالطنيير .      
 :بالنس ة لةطنا ير الةو ااية بها  عاهك أاىر       

Aymard 1951, 13 Aymard, J. 1951. Essai sur les chasses romaines (Bibliothèque des 
Écoles francaises d’Athènes et de Rome, 171; Paris). 

  جميق  لإلي اء م  الحيوااا  بها  عاه. lacerare( اعتاد الهعراء الرنما  ا تعماب التع  63)
canibus lacerasse marinis. (Verg.Eclogae,6.77) ةى ي   را ال حر  =  تو تميي   ع 

 saeva ferum rabido laceravit dente leonem. (Mart.Lib.Spect.Epig.21.3)  = 
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  إا  ميق الوحهية ام   المتتر  بأ ناا  الحادة       

vivebant laceri membris stillantibus artus. (Mart.Lib.Spect.Epig.9.5) 

      .Coleman 2007, 92-3م    وط )ال ه( م  أ يا با .  رة  أطراف  المبتورة حية بالرغو           

 بو ك ن  لك الكةما    - ارفة pinna ري  ك ن pennaحرى النحويو  الرنما  عةى التمييي فى ا  تعماب الي   (64)
  فأ  الحرا . bipinnis طا ر بوناحي  ك ن  bipennisالمهت ة منبما مث   

pinnas murorum, pennas avium dicimus. (Grammatici Latini,vii.100.17) 

   ا وب ارفا  الحوا  ك نري  ال يور . 
 إلى الةغة اإلغريقية.  pennaأما م  حيم ا ات اق فير ط فيستو  اات اق  ةمة      

pennas antiquos ferunt appellasse pensas ex Graeco.                           
quod illi ea, quae sunt volucria, dicant.  (Fest., apud Lindsay,228) 

عةى تةك     تعت   أ  ال  ماء  ااوا جحمةو  الري ك نخ   مور )ا ما ( إغريقيا ن مابو  ااوا ج ة و  )ا و(     
 )المطةوخا ( التى تمةك أ نحة . 

 طا ر بوناحي    bipennis اق  ةمة ه( فيطتة  عةي  اممر ني  ه اات560- 636) Isidorusأما إ ي نرن       
  فأ  الحرا ك ن  ا جعنى أ  التمييي الينبما خ  تراى. bipinnisعةى أابا 

       nam bipennis dicitur, quod ex utraque parte habeat acutum aciem.                                  
                                                                              (Isid.Origines,19.19.11) 

   .Maltby 1991, 463 طا ر بوناحي   )الب ا ا  و(ن م  البا حافة حادة م      اا  . bipennis جسمى 
  جمتةك ريها   اا عا  فى الهعر الرتينىك نباتة عن  اعراء العصر ال  بى. pennas habere(  ا  التعبير 65)

sine pennis volare hau facilest: meae 
        alae pennas non habent. (Plaut.Poenicus,871) 

  م  الصع  ال يرا  ال ن  ري ك حيم أ  أ نحتى لي  البا ري  .     
qui iam pennas incipient habere, relincunt in nido. (Varr.Res Rustica,3.7-10) 

 ار ك فةيتر ور فى الع     ال ي  يب أن  فى امترو الري       
 

quas habuit pennas Danaeius heros. (Ov.Amores,3.6(5).13)   
     امتةك ال    داااؤ  رلك الري  .     

(66)Mart.(Lib.Spect.Epig.10).                                                                                                    
(67 )                               Tremoli, (P.) (1983), "Marziale, adulatore di Tito." Riposati ii, 386.  
(  و  ا   اصت  نور ناصت  اربر ر  ك نير ط اسة  ل ا يتاى  ن ة مينو  نالثور ال ى أر ة  الو ي ن  إلى  68)

مينوتانرن  الباك لك  المينوتانرن  تما  م   مينو . نخ  طة  مينو  م  داي الو  أ  جهي  متا ة لحوي ال 
  البرا بع  أ  خت  حار با. 

ال ى تو الناؤر فى اا  م ري لكى جمانبو م  متابعة   cavea( بالنس ة لإل باا فى نضط المها  ي  فى المسر  69)
المسر  التى   الم اردة المثيرة الي  داي الو  نالحيوا  داب  المتا ةك نتنىيو م اع  المها  ي ك ن ليا  به ة

  اع   فى إعادة توسي  امعماب ال رامية نام  وريةك أاىر  
Onal, (M.) (2002), Mosaics of Zeugma. Istanbul, 13.                                                                

(70 )               p.172.es79, -ριάδνη, 11: 165Ἀ"Mit Martial ins Amphitheater",  Hunink 2005, 
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اماب  وريا تصور    م  داي الو  ن جاارن  جصنعا    Zeugma( تو ح يثا  اكتهاإ فسيتساء فى م ينة  يو ما 71)

 Onal, (M.)ب رة بهبية م  أ   با يتاىك نيىبر فى الطةتية ت  مترد م  الم ااى ج ص  ب  تصوير المتا ة. 

(2002),13.                                                                                                           
(72 )  Carratello 1965, 131.                                                                                                         

(73)taculis 8: Gladiator or Criminal?",      Ehrman, (R. K.) (1997), "Martial, De Spec 

Mnemosyne 40: 70-2.                                                                                                      
 ( بالنس ة لنماري تصميو بورة المصارعي  المطتةتة نتصنيتباك أاىر 74)

Junkelmann, (M.) (2000), Das Spiel mit dem Tod: So kampften Roms Gladiatoren. 
Mainz, 98.   

(75) 7), "Juvenal 3 and Martial De Spectaculis 8" CJ 62:370.   -Moeller, (W. O.) (1966  
ر   ال حر المس  ال ي  ندنري ك فا ات اق  Nereus   النا  ايريو   Nereides( بما أ  النيري جا  الطمسي  76)

  ا و اما.  اا  أابر النيري جا   نيتي  أه أبيةيو ك نأمتتريتى  ن ة الو ي ن ك نأنريثويا  ن ة  ناضح م
الوريا ك نبساما ى التى أحببا أجاكو ك ن ا تيا التى عه با الوليتيمو . ن   ع ارة ع   ماعة عه  فى أعماق 

جطر   إلى   ح ال حر لةرخ  نالةع   ال حر فى خصر أاليب ك حيم خم  بامعماب المنيلية م  ت ريي نغيررك ن   
الي  اممواي نر وا ال  في  نالت ارى فى املعاا الما ية.    ُجصور  فى الت   ع ارى فاتنا   ريعا  الحر ةك  
تارة عاريا  نتارة أبرى فى مرب  اتافة الي اءك ن اا  ل يب  ال  رة عةى تغيير  ي تب ك ن   جساع   المرحي   

 نخ  اله ة.  
(77)                                                     hl, (E.) (1927), Antike Schwimmkunst, Munich, 87.Me 
 ( بالنس ة لصور النيري جا  فى الت  اإلغري ىك أاىر 78)

Barringer, J. M. (1995), Divine Escorts: Nereids in Archaic and Classical Greek Art  
         (Ann Arbor).  

التى توس  العرنض الما ية فى م ري   Lib.Spect.Epig.27)-(30( تنتمى   ر اإلبورامة إلى  ةسةة اإلبوراما  79)
إعادة توسي  إح ى المعارو ال حرية  (Lib.Spect.Epig.27)فرفيو ك حيم تنانب مارتيالي  فى اإلبورامة 

خ ه مارتيالي  نتتا  إلعادة توسي   (Lib.Spect.Epig.28, 29)فى بحيرة أنغس  ك أما فى اإلبورامتي  
                                                        .Coleman 2007, 212 أ  ورة لياا ر ن يرن. 

بأاااب متنوعة فى الهعر الرتينىك ف   ا تعمةبا  وراتيو  لوت  الهط  الما ر   docilis( تو ا تعماب الصتة 80)
ا تعمةبا  تاتيو  لوت  المبارة فى التهاي ك أما يوفينالي  ف   ا تعمةبا فى نت   فى الغناءك فى حي  

 مبارة الممث  ال ى اوح فى أداء دنر اماثى. 
Mercuri- nam te docilis magistro 

movit Amphion lapides canendo. (Hor.Odes,3.11.1) 

 ةما  بسبولة نخ  أنر )غناؤر( عةى امحوار .  أجا مير وريو ك ماك  ن  ُمعةما  لةغناءك أت ح أمتيو  متع 

si manus aut similes docilis mihi fingere ceras 
aut ebur impressis aurumve animare figuris. (Stat.Silvae,5.1.1-2) 

  لو الي  الم ربة تها  لى ما جه   برجا النح  أن العايك فإابا تحيى ال    بأااال  را  ال ابط المميي . 

hic erit in lecto fortissimus, exuit illic 
personam docili Thais saltata Triphallo. (Iuv.6.O 25-6) 
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                                                                                                                                                                                                           نا  ياو  )تريتالةو ( امخوى فى الترا ك نبع  أ  ايع  ناج  الراخصة رلك ال ناع فإرا ب  تريتالةو                                

                                                                  .Maltby 1991, 194  الما ر )فى أداء أدنار النساء( .

 بالنيري جا ك نباتة عةى ي     م  فر يةيو  ن ينياا. chorus( ارت   ا تط اه  ةمة  81)
audit omnis Neridum Phorcique chorus Panopeaque virgo. (Verg.Aeneis,5.240) 

  كا   ميط أفراد  ور  النيري جا  نفور و  جسمعو  ن  لك الع راء بااوبيا . 
  Nereidumque choris Cadmeia cingitur Ino. (Sen.Oedipus,446) 

                 ُتحاط إينو الكادمية )إالنة  ادمو ( باور  النيري جا  .                 
Augenti, D. (2001), Spettacoli del Colosseo nelle cronache degli antichi, Roma, 87. 

)ال ر  امنب   Maniliusلنووه اا عا  فى امدا الرتينى نباتة عةى ي  ماايةيو  (  ا  نت  تنوع أاااب ا82)
 الميردى(. 

sideribus vario mutantibus ordine fata. (Manil.1.112)  
                    .Coleman 2007, 214 تو تهاي  )رلك( بص  متنوع م  النووه المتغيرة .                     

 . pingereر و بال ةو أن التهاي  باإلالرة اعتاد الكتاا الرنما  ا تعماب التع  ( عن  ال83)
nondum quisquam sidera norat, stellisque quibus pingitur aether non erat usus.                     
                                                                                       (Sen.Medea,309-11)    

  يو   م  جوب  النووه م  بالرغو م  أ  السماء م ر ة التةك النووه إ  إابا غير مستط مة .  
varias tibi picta per artes.(Stat.Silvae,1.3)  

                          .Ibid., 214 تو ت ريي )  ر الةوحا ( م  برب التنو  المتنوعة .                           

الو ي ن  نرنى الهع  مصاح ا  عادة بالصاع ة التى  ا  جستط مبا إلربار خوت ك نم  نو  fuscina(  ا  رمح 84)
  تب ي   مصاح ة لةرمح الثرنى.  minaxكاا   ةمة 

ستط مبا الب إ  (  اا  را رة تكرار  ةمة ناح ة فى أنا    مةتي   ا  ة فى الع ي  م  إبوراما  مارتيالي ك ن ا  ج85)
 ,belus…belus.(Mart.Epig.2.6.7), solus…solus.(Epig.3.26.2)التو ي ك خار   

constituisque…constituisque (Epig.11.73.2).                                       
Kay N. M. (1985). Martial Book XI, A Commentary, London, 227. 

 ااوا جساع ن  ال حارة أنناء الينابط ع  طريس إربار أاتسبو عةى السوارى   Dioscuri (  ُجعت   أ  ال يو اورنى86)
  اإل برطيي  . Laconesنتيني  و بالمهاع ك نخ  اعتاد مارتيالي  أ  ج ةس عةيبو ل   

qualia Ledaei fata Lacones habent. (Mart.Epig.1.36.2) . جمتةك اإل برطيو  خ ر الةي ى  
quid loquar Alciden Phoebumque piosque Laconas? (Mart.Epig.9.3.11) 

  لمارا  أتح ث ع   رخ  نفويبو  ن)معاال  ما( اإل برطية الم   ة؟              
Henriksen C. 1998-9. Martial, Book IX: A Commentary, 2 vols., vol.(I), Upsala, 73. 

(87 )perspicuus ك  تعنى  متميي ك نيستط مبا مارتيالي  ليص  العرض اإلجما ى.   نا   تعنى  ينىر م  برب ك ل
  

نت  الماء بالصتة  السا    التى اعةمبا  ميعا  عن ك   ,um-a,-liquidus( لو ج ص  مارتيالي  با تعماب الصتة 88)
  لك   ا    ف  إالرا  بتة أجادى النيري جا  فى الر و عةى الماء. 

ا  تتباه فى اباجة بعر إبورامات  بغرض ا   الثناء نالم جح ال ى  ا  عادة ما   ( اعتاد مارتيالي  ا تط اه تيغة89)
 يو   لإلمبراطور أن أح  النبرء أن رعاة امدا.

quae maiora putas miracula? summus utrisque auctor adest: 
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haec sunt Caesaris, illa Iovi. (Mart.Epig.1.6.5-6)  

ى معويات ؟ نأيبما تأتى  ة ت  خب  اربر؟ )تأتى( ) ة ة( قيصر )نمعويات ( أن  ك )نو تأتى(  أيبما تعت   أا  امعىو ف
 ) ة ة( يوبيتر )نمعويات ( .

quis siccis lascivit aquis et ab aethere ludit? 
suspicor has pueri Caesaris esse nives. (Mart.Epig.4.3.7-8)   

 نيعبم ب  فى السماء؟ أر  أ    ا الوةي  )خ  تو إر ال ( )الي ( اال  قيصر .= م  يةع  بالماء المتوم         
 لك  المرحىة ام  ر بال را ة  نا أ  مارتيالي  خ  اكتس    ر السمة م  اإلبورامة اإلغريقية.       

                                                                                                (Rufinus, 27.II.5-6)    

    .Howell 1980, 119 م  أى ماا  )جاو (   ا الوماب؟ أعت   أا  أا  التى  ردتى الربة )م   مالبا( .

 بغرض اإلطراء.  )(ورامة اإلغريقية المستوحاة م  اإلب (aut…aut)ا تط ه مارتيالي  أداة الرب   (90)

(Anthologia Palatina.9.608)   
   ونيرا )فينو ( أن أ   ونيرا خ  بة   الماء .  إما أ  الماء خ  أاو                   

Busch, S. (1999), Versus balnearum: Die antike Dichtung uber Bader und Baden im 
romischen Reich. Stuttgart and Leipzig, 290.  

امدا اإلغري ىك حيم  أكثر النيري جا  الرن ا ك نمحتم  أ  مارتيالي  خ  ا ته  دنر ا م   Thetis(  اا  نيتي  91)
 المل   امنب ك ن ا  أابر   أابا مراحة أ  تةع  فى   ا الن  دنر خا  ة  العرض 

أف   النيري جا  عةى اإلطرق ك  أل االبا 
                           .Coleman 2007, 215   أنب النيري جا  .  

(92 )                                                                                         Mart.( Lib.Spect.Epig.30).          
(93 )                                                                                                15.       -Coleman 2007, 214 
(  ا   ناو الع ي  م  ال     امدالية عةى إخامة العرنض المسرحية نالما ية لير ك ن ا  منبا إخامة املعاا لير  فى  94)

 ه(.14-ق.ه27) Augustusأنناء حاو أنغس    Lanuviumالتورنه فى  اوفيوه 
gladiatores dedit, lumina ludos…solus fecit.  

                                                                   (Corpus Inscriptionum Latinarum xiv.2121) 

  إا  خ  خ ه المصارعي ك ن و الوحي  ال ى خ   ع  املعاا تح  امضواء .
الم ينة  ه( خ  أضاء 37- 41) Caligulaفإ   اليوو   (Suet.Calig.18.2, Dom.4.1)نط  ا  لسويتوايو        

التى  اا  ت اه لير ك ن ا  دنميتيااو  راعيا  لعرنض  scaenici ludiبالكام  م  أ   املعاا المسرحية 
 التى  اا  ت اه لير  أج ا . venationesالمصارعي  نعرنض الصي  

 Coleman 1993, 70- 71.                                                                                                     
(95 )Rawson, E. (1987), "Discrimina Ordinum: The Lex Julia theatralis" Paper of Rawson 

British School at Rome 55: 83-114, esp.85-7.                                                   
هClaudius (41-54 ) ة  في  المها  ن  فى عرض  رنديو   ( خارا   وليما    ر اإلبورامة الوضط مهاب 96)

. أاىر أج ا   (cf.Tac.Ann.12.56.3)عةى  تو  الترب الموانرة.  Fucinus Lacusفى بحيرة فو ينو  
(Plinus, Historia Naturales, 2.224)  Coleman 1993, 48-74, esp.60-64.                 

(97 )                                                                                               Idem 2007, 215.                          
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(98 )nudo et intecto corpore perfectam formositatem professa, nisi quod tenui pallio 

bombycino inumbrabat spectabilem pubem. (Apul.Metamorphoses.10.31.1).       

 إابا تتىا ر بالوماب الكام  بوس  عار غير مغ ىك إ  أانى خ  احتتى  ب  اءة حريرية  اا                                         
         تغ ى )المن  ة( أعةى التط  التى تتو رؤيتبا الوضو  .

(99 )                                                                                Coleman 2007, 216.                                            
التى ير ط الةينيو  اات اخبا إلى أاوار الغار. حيم  laurea( ج تر  ال احم أا  تو اات اق ا و  نريولو  م  100)

 سطرية.  اعتاد الرنما  أ  يتو وا بالغار المورمي  أنناء تع يببون  نوع م  ال
unius arborum Latina lingua nomen inponitur viris, unius folia distinguntur appellatione, 

lauream enim vocamus. (Plin.Historia Naturalis.15,138) 

تتميي  فى الةغة الرتينيةن ما  ا و إلح ى اماوارك نتوضط )أنراخ ( )كتيوا ( لةر ابك ن اا  أنراخ   laurea ا وب 
 الب ر التسمية )أج ا ( . 

(  ا  موضوع معاااة امب اب نال  ر  الم ي ي  فى  ونبو اا عا  فى امدا الرتينىك باتة عن     م   101)
 ايهرن  نأنفي يو ك أاىر 

aspicite religatum asperis vinctum saxi. 
Prometheus (Cic.Tusculanae Disputationes.2.23)                

 اىرنا إلى م  ُ ةس  )بامغرب( نُخي  بامحوار ال ا ية .  أ
tantum ne religer dura captive catena.  Ariadne (Ov.Epistulae (Heroides),10.89) 

  لو ُأخي   ثيرا  ب ي  ام ير ال ا ية .  
manibus…modestos celasset vultus, si non religata fuisset.  

                                                                    Andromeda (Ov.Metamorphoses,4.82-3)     
 .Coleman 1990, 44-73, esp. 61-2           إا  خ  أبتى الي ج  مىبر الم ي ك  ما لو لو يتو خي  ا .         

ال    منبا باتة  utو ك حيم تو ا تط اه منفي ي Amoresن ود خب   qualiter…sic( لو جا  لةتر ي ة الةغوية 102)
  Mart.Epig.(5.7.1-3)ف  ك أاىر   qualiterفى اماليا  التى تحم  معااى مةحمية. أما بالنس ة   تعماب 

فى  qualiter…sic. نبالنس ة   تعماب التر ي ة Stat.Achilleis(1.332-4ك )Val.Fl.(6.390-5)ك 
ك  Plin.Historia Naturalis (18.61)ك Val. Fl.(5.304-10)التهبيبا  الهعريةك أاىر  

(Calp.Sic.(7.30-3 .Ibid., 65.                                                                      
( إبا  ال ر  الطام  ق.ه ح د اعراء الترا ي جا اإلغريس ماا  ع وبة الرنميثيو  فى ماا  خا ك ن و المن  ة 103)

 -  Caucasusوخا  المحي ة بال 
  (Anthologia Palatina,.2-1247-8). 

  )كاا ( ُ ُرإ الو اب ال وخا ية الها  ة )اا  ة عةى ع وبة الرنميثيو ( .
 -نخ  ا تحس  المللتو  الرنما  رلك الرأى نأك نر فى أعمالبو امدالية          

has igitur poenas pendens adfixus ad Caucasum dicit haec.  
                                                                           (Cic.Tusculanae Disputationes.2.23) 

  عن    فإا  ج وب أ    ر الع وبا  )تكم  فى( ت لي  نخي ر بوب  ال وخا  .  
Caucasias refert volucris furtumque Promethei. (Verg.Ecologae, 6.42) 

  كا  طا ر الرنميثيو  ن رخت  خوخا يي  .
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idem Caucasia solvet de rupe Promethei brachia et a medio pectore pellet avem.                 

                                                                                                 (Prop.2.1.66-7)                     
 ب ري ة مهاالبة فإ  الو اب ال وخا ية حررت  م  تطرة الرنميثيو ك نخ  طرد  امررع ال ا ر م  منتص         

  ت رر .
Braund, D. 1986, "The Caucasian Froniter: Myth, Exploration and the Dynamics of 
Imperialism", in P. Freeman and D. Kennedy (eds.), British Institute of Archaeology at 
Ankara, 8; Oxford: 31-49, esp.32. 

ك ن ا  معتاد ا تط اه   ر الكةمة لةتعبير ع  ا تمرارية  ad+ sedeoم  التع  المر    adsiduam( تو اات اق 104)
  حصار الم  .  

 Cic. Tusculanae)رة الرنميثيو  ف   ايهرن  ( فى الرناجا  الهعرية التى تتنانب أ  و 105)

Disputationes.2.24.11-12)  ك نبرنبرتيو(Prop.2.1.69-70)  ك نمارتيالي(Mart.Epig.11.84.9-

ن ى المن  ة التى تغ ى الويء اممامى م    ع اإلاسا  با تثناء الرأ    pectusا تعماب  ةمة  (10
 . المع ة  venterنال راعي  نالساخي ك ال    م   ةمة 

Andre, A.)1991(, Le Vocabulaire latin de l'anatomie, Paris, 219-20. 
  جغ ى ك نط  ور عةى غ اء الحيوااا  نال يور عةى ح   واء.  pascere( ا تط ه الرنما  التع  106)

(cornix) sola haec etiam volantes pullos aliquamdiu pascit.  
                                                                                  (Plin.Historia Naturalis,10.30) 

  كا    ا الغراا يتغ ى أحيااا  عةى ال  اي نال يور أج ا  .
non pasces in cruce corvos. (Hor.Epistulae,1.16.48)   

  .Coleman 2007, 86-7ةى  لة التع ي  .    ت عو الغربا  ن ى ع                                      
هك 80( تر ط إاارة مارتيالي  لةطنيير الكالي ناى إلى أ   الي نايا  اا  تح   ي رة الحاو الترفى عاه        107)

نم  نو ير ط تأريخ   ر اإلبورامة إلى حاو دنميتيااو ك نربما تكو    ر اإلبورامة إاارة امور ية لحمةة  
ه( عةى   ر الم اطعة. نم  برب الت  الرنمااى نالةوحا  الييتية تح ي ا  ربر  81) Agricolaأ رياو  

فى حة ة الم ريك نفى أداء  venationesالطنا ير فى نرنة أدنار مطتةتة  تريسة عن  توسي  عرنض الصي  
 ك أاىر damnationesالط ع المسرحيةك ن أدنا  لتنتي  حاو اإلع اه 

  Augenti 2001, 44-6 ك أما بالنس ة منب ر ر لةصتةCaledonius   فكا  عةى ي  لو ااو 
unda Caledonios fallit turbata Britannos. (Lucan.6.68) 

  خ  ضة  المو ة الموحةة )الوير( الكالي ناية البري ااية .        
Campbell, B. (1969), "Martial’s Slain Sow Poems: An Esthetic Analysis", Classica et 
Mediaevalia, 30: 347-82, esp.350-1. 

فى  ياق النصوى التى تت م  تسةو ضحاجا أن أ ياء م  امع اء  praebere( ا تط ه الرنما  التع  108)
 ال هريةك أن الوثة اتسبا  

praebet volucri Tityos aeternas dapes. (Sen.Hercules Furens,756) 
  ج  ه تيتيو  الو  و )ال هرية( امال جة لة ا ر .                                    

Flobert P. )1975(, Les Verbes Deponents Latins des Origines a Charlemagne, Paris, 312.  
 لوت  ام ياء المبتورة نالمهو ة م  الوس . lacer( اعتاد الهعراء الرنما  ا تط اه الصتة 109)

artus avolsaque membra et funus lacerum tellus habet. (Verg.Aeneis,9.491) 
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  تحت   التربة اُلمه  ة امطراإ نام ياء الُمميخة نالويتة أج ا  .

Tityos…lacerum gerens et inane pectus. (Sen. Hercules Furens, 977) 
         .Maltby 1991, 323  تيتيو ...ال ى جحم  الص ر الُمميق الر   نى .                             

فى حالة متعوب  sangueك حيم ُتستط ه  ةمة stillat sanguine( يتو التعبير ع  اييف ال ه نت اطرر بال  ارة 110)
  امداة ال اب عةى اإلاتصابك نأحيااا  يتو إ ماب الكةمة نع ه ر ر ا  ما  و الحاب  نا. 

لةتعبير ع  امطراإك فى حي   artusفى الكتابا  ال بية  ةمة ( ا تط ه الهعراء ال اجة م  إايو  نبرنتو  حتى 111)
 . membra ى الويء الوات  الي  امع اء  artusأ    (Isid.Origines,11.1.82)اختر  إ ي نرن  

membra sunt partes corporis. artus, quibus conligantur membra, ab artando dicit. 

 التى تتص  البا أ ياء )أبرى م  الوسو( . امطراإ   ى أع اء الوسو نأ ياؤر 
see Andre 1991, 77-8.                                                                                                       

بعىاه  ك ن و الويء الماهوإ م  الرق ةك حيم الترخوة المتصةة iungereم  التع   iugulum( تو اات اق  ةمة 112)
الةغوية   الص رك ن ى من  ة  ب  ابتراخبا الوا  ة السر  المهار إلي ك نبالنس ة   تعماب التر ي ة 

iugulum+ (con, per)-fodere    خار 
       (iugulum…senilem confodiam. (Luc.3.743-4 .  العوو )وإ أطع  حةس )رلك   

ecce simul iugulum perfoderat ense Lycormas. (Sil.Italic.Punica, 2.644) 
             .Ibid., 73 أاىر ف   طع  لياورما  حة   )ال لك( السيف أج ا  .                              

  مونو   المصاح  بارتكاا الورا و خار   demens( بالنس ة   تعماب الصتة 113)
Capitolio regina dementes ruinas…parabat. (Hor.Odes,1.37.7) 

  كاا  المةكة تع  ال مار الما   عةى الكااليتوب .
demens et sceleratus et furiosus.(Quint.Declamationes,329.12)  

       .Coleman 2007, 94-5    )كاا  الوريمة( ما نة نحم اء نمةعواة .                                           
فى ح يم   saeva faxى توبيي النار لهئ ماك ن ا  أنب ربور لة  ارة ف facem subdere( تستط ه ال  ارة 114)

 مير وريو  إلينيا  عن  فر يةيو  فى اإلينيادة.
iam mare turbari trabibus saevasque videbis. 

conlucere faces, iam fervere litora flames. (Verg.Aeneis,4.566-7) 
 تعيس الست  فى ال حرك نام  جحرق الةبي  الهواطئ .  وإ ترى ام  النيرا  ال ا ية تهتع  ن  

   Maltby 1991, 227. 

 لةتعبير ع  الهر فا س الح ك خار   vincere( اعتاد الكتاا الرنما  ا تعماب التع  115)
qui quamquam figura est hominis, morum tamen immanitate vastissimas vincit beluas.        

                                                            (Cic.de Repuplica.2.48)  
  بالرغو م  إابا  مة الر  ك عةى أجة حاب ف   تغة  نمر العةيس ب رانة عةى الحيوااا  المتوحهة .

   Flobert 1975, 430.  

 خار    eoمط ال مير الهطصى   in فى حالت   بحرإ الور  in quo( جما  ا تب اب ال  ارة 116)

in eo (Caes.de Bello Gallico.7.21)          فى حالت  ك أن بح إ ال مير نا تط اه ا و ال    من ك خار  
in homine.(Cic.in Verrem,2.2.155)          فى حالة الر   ك أن الب إ التو ي  جما  إضافة ضمير اطصى 

 فى حالة   ا الر   ك أن   in hoc homine.(Cic.in Verrem,2.3.6)الي  ا  و نحرإ الورك خار   
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   فى حالة  اايمي ج  . in Ganymede. (Hor.Odes.4.4.3-4)ا تط اه حرإ الور مط إ و عةوك خار   

Andre 1991, 112.                                                                            

(117 )                                                                            Mart.(Lib.Spect.Epig.9).             
 ( أاار يوفينالي  أج ا  إلى مصير  نريولو  ال ى ل ى حتت  مصةوبا .118)

Laureolus velox etiam bene Lentulus egit, iudice me dignus vera cruce. (Iuv.187-8) 

ج ا  دنر  نريولو  عةى احو  ي ك )نخاب(  ُأحُاو عةى  بأاى أ تحس )أ  ُأتة ( عةى   لع  لينتولو  السريط أ       
 تةي  حقي ى .  

Hengel, M. (1977), Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the 
Cross, London, 106-7.                                                        

(119)Josephus,Ajax,19.94)(  

  يةع  ممث  الميمو  دنر خا   الةصوى ال ى يتو تة   )عةى به ة المسر ( .
(120 )                   55, esp.152.   -Kuijper, D. (1964), "Non falsa." Mnemosyne 17: 148  
(121 )                                , H. J. (1933), Martial, Epigrammes, 2 vols. Paris, 65. Izaac  
 ( تةك ا  تمرارية فى املو نال رر منسوبة أج ا  إلى النسر عن     م   وميرن  نتيبولةو  نأنفي يو  122)

(Hom.Od.11.578) 

  كن  حيا  عن ما  اا  )النسور( تتتر  ) س ى( )ال ى  عةت ( عها  لبا .
porrectus novem Tityus per iugera terrae adsiduas atro viscere pascit aves.              

(Tib.1.3.75-6)                
 تسعة أخ اه .   ُجغ ى تيتيو  ال يور بامحهاء السوداء عةى احو مستمرك التى تمت  لمسافة 

iugeribusque novem summus qui distat ab imo visceraque adsidue debita praebet avi.          
                                                                                                      (Ov.Ibis,181-2) 

 و مستمرك حيم ت ع  ال اجة )امحهاء( ع  ابايتبا تسعة أخ اه .  إا  ج  ه امحهاء لة ا ر عةى اح
  Platnauer 1951, 37. 

   (Tac.Historiae,4.2.3.2)ك  (Hor.Odes,2.12.5)( خار   123)
ك ن ا  مهب  تة  السي  المسيح   in cruce pendere(  ا  يتو التعبير ع  الصة  فى الةغة الرتينية بال  ارة 124)

Christus ره أابر ما تو توسي ر ع  طريس ف  الميمو  عةي  السmimus  عةى به ة المسر  خب  عصر
ه(ك ن اا  اىرة المصادر  250- 310) M.V.Maximianusاإلمبراطور مار و  فاليريو  ماكسيميااو  

اإلغريقية الرنمااية تتمث  فى  و  السي  المسيح م ا ا  نأا  ااب الع وبة التى ا تح باك )خار   
Tac.Annales.15.44.3  ن ا  الصة  بها  عاه جستط ه  أداة لتنتي  حاو اإلع اهك ن اا    ر امداة .)

ع ارة ع  خ ي  بهبى تتم د عةي  رراعا الم ا  الم ي  نبع  رلك يتو  ة رك ن ا  الب إ م  الوة  فى ال اجة 
م  الوة ا  يتوخ  عةى  اممر أ  ينتبى بمو  الهط  الم ا ك نو ما لبم أ  توخ  نتو ا كتتاء بع د مح د

اوع اإلنو. نخ  تو العثور عةى  اية فطارية إفريقية نغالية فى م ينة   تي  الةيبية تصور الُم ا  مربوطا  فى  اق  
 نُينت  في  ع وبة الوة ك خار  

Blumner, H. (1911), Die romischen Privataltertumer, Munich, 294-6, and                    

 Millar, F. (1984), "Condemanation to Hard Labour in the Roman Empire, from the 

Julio-Claudians to Constantine", Papers of the British School at Rome, 52, 124-47, esp. 

134.         
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(125 )                                                                          Coleman 2007, 84.                                                    
(126)Aristoph.Thesmophoriazusae,1028)       (   

  إا  عة نى  غ اء لةغراا .
        crucis offla, corvorum cibaria. (Petr.Saturae,58) ا  .  كا  ُفتا  المهن ة طعاه الغرب 

Weinreich 1928, 38-9.                                                                                                                                                       
(127 )                                                                                           Coleman 2007, 93.                
ناح ة فى حالتي     أى ا تط اه  ةمة polyptoton(  نا جعة  مارتيالي  تأنرر اله ي  بأنفي يو  فى ا تط اه را رة 128)

تي ك  إعرااليتي  مطتةتتي  ن الب إ إالرا  التناخر بإن ا  إح ا ما ناتى امبرىك أن الب إ  التو ي  حاب إن ا  الكةم
 ن    ا  رلك ا  تط اه ُجهعر ال ار  بالتكة  أحيااا ك خار   

corpore…corpus. (Ov.Metamorphoses,15.88-90), non…vatis…vates. (Ov.Epistulae ex 
Ponto,4.8.67), dentes…dentibus. (Ov.Metamorphoses,8.288), dentemque…in dente. 

(Ov.Metamorphoses,8.825)                                                                           

 :بالنس ة لةمناخها  الكامةة لب ر السمة فى الهعر الرتينىك أاىر        

Wills, J. (1996), Repetition in Latin Poetry: Figures of Allusion, Oxford, 191-221. 
 =ا و الثرث موتمعة. ( أاار  وينتيةيااو  أج ا  إلى   ر الور 129)

=in ludo fui…morabar inter sacrilegeos, incendiarios et…homicidas. 
(Quint.Declamationes,9.21)                                                                                

 )الم ااى( نال تةة . عن ما  ن  فى م ري املعاا...كن  أب ى الي   ارخى المعاال  نحارخى 
 التى أعة  عنبا البرنخنص .  sacrilegum(  ما ا تو ال ااو  الرنمااى بع وبة  ريمة  رخة المعاال  130)

scio multos et ad bestias damnasse sacrileges, nonnullos etiam vivos exussisse, alios 
vero in furca suspendisse. (Digesta Iustiniani,48.13.7) 

ك نُيعةس          أعرإ أ  الكثير م   ارخى المعاال  ُجحاو عةيبو بمصارعة الوحو ك  ما ُجحرق بع بو أج ا  أحياء 
 ال عر امبر فوق او ة )التع ي ( .

 بالنس ة لةمناخهة المتصةة لةع وبا ك أاىر         

Garnsey, P. 1970, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford,131.        
 ( ميي الرنما  الي  ع وبة حرق الم ااى فى رنما ع  حرخبا فى أى ماا   بر.131)

qui data opera in civitate incendium fecerunt, si humillimo loco sunt, bestiis subici 
solent, si aliquot gradu et Romae id fecerunt, capite puniuntur.  

(Digesta Iustiniani 12.5.1)          

 ال ي  أحرخوا امعماب )امدالية( الم  مة فى الم ينةك لو  ا  ماا  )الحريس( متواضعا ك  ا  معتادا  أ  يتو        
  نضعبو )كتريسة( لةوحو ك نلو أ  ال عر اربر فع  رلك )فى م ااى( رنماك فيتو معاخبتبو بع وبة ميدن ة .

   
أج ا  الت اي  فى ع وبة حرق الم ااى فى الم ينة نالريف. أاىر   lex Corneliaرايةيا ( خ  تنانب خااو   و 132)

Cormack 1972, Criminal Liability for Fire in Early Classical Roman Law, New 
York, 387.                                                                                                                 

( اعتاد مارتيالي  فى  كتاا المها  ا   أ  يوضح لة ار  أ  ما يتو عرض  جطتة  تماما  ع  ام  ورة امتةية  133)
 حتى   جح ث بة  الي  الواخط التمثيةى نالماضى ام  ورىك خار   

quidquid fama canit, praestat harena tibi. (Mart.Lib.Spect.Epig.6.4) 
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     .Coleman 2007, 68 أجا   ا  ما تتغنى ب  ام  ورةك فإ  الحة ة ت  ه لك امف   .                   

 ( ير ط فولوينتيو  اات اق ا و أنرفيو  إلى توت  الومي  ال ى جع  أابر تتات . 134)
Orpheus…dicitur orea fone (i.e. ), id est optima vox.                                     
                                                                                    (Fulg.mythologiae,3,10)  

   التى تعنى  الصو  الومي   أى  أف   تو  .  ُج اب أ ...تو اات اق )ا و( أنرفيو  م         
 Maltby 1991, 435.   

(135 )                                                                          oleman 2007, 174.                              C                             
معتم ة عةى المتارخة  Sidon (Anthologia Palatina,7.8)م   ي ن   Antipater(  اا   طرية أاتي اتير 136)

  Damagetusفى  و  أنرفيو  فا  بالرغو م  أا  اال  إل . أما  طرية داما يتو  التى تكم  
(Anthologia Palatina,7.9)   ف   اعتم   أج ا  عةى المتارخة التى تكم  فى مو ي ى أنرفيو  التى  حر

                             .Ibid., 175اتس ك إ  أابا لو تهتط ل   ى جى  عةى خي  الحياة.  Plutoالةوتو 
فى تورتي  المبنية لةمعةوه نالموبوب إلالرا  دنر المها   الميدني   spectare( ا تط ه الهعراء الرنما  التع  137)

 ال ى يرى العرض م   بةك نم   بة أبرى ُيراخ  رد فعة  م  خب  الممثةي  لمتابعة م ى ا تحساا  لةعرض. 
sunt illi aliae quas spectare ego et me spectari volo. (Plaut.Poenulus,337) 

  يو   أنل ك )الر اب( ال ي  أرغ  فى أ  أاا   وك أما أنل ك )النساء( فأرغ  فى أ  ُجها  نا الوا  تى . 

spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae. (Ov.Ars Amatoria,1.99) 

    .Maltby 1991, 577ُيرنا )فى العرض( . )ال عر( جأتى ليرى )العرض(ك ن)ال عر امبر( جأتى ل         
  dominusك فى حي   ا  ل   السي  Caesar( خاه مارتيالي  بمطاط ة اإلمبراطور فى   ا الكتاا الة   قيصر 138)

 و امكثر ايوعا  فى  ميط  ت  مارتيالي . بالنس ة لةسو  الكام  مل اا اإلمبراطور فى  ت  مارتيالي ك 
 أاىر 

 Martin, A. (1986), "Princeps, dominus, dux: les denominations imperials dans les poemes 
de Martial", Latomus 193: 201-7,  esp.202-4.                                            

  ydonCor(  اا    ر الومةة اا عة فى امدا الرتينىك نخ  ا تط مبا  البورايو  الص ةى عةى لسا   وري ن  139)
 ال ى  ا  من  ها  م  عرنض م ري اإلمبراطور. 

 vidi genus omne ferarum. (Calp.Sic.7.57)  .  خ  رأي     اوع م  أاواع الوحو  
  Apophoretaك نربر رلك  ةيا  فى  تاب  الرابط عهر vates( اعتاد مارتيالي  أ  جص  أنرفيو  بالهاعر 140)
وإ ك عن ما  ةت  أح  الرنما  أ  جات  ل  إبورامة مصاح ة لة يثارة التى  باإلغريقية(    اجا ال ي )

 كا  ينوى ت  جمبا  ب جة مح  أت خا   فى عي  الساتورااليا.
cithara 

reddidit Eurydicen vati: sed perdidit ipse, 
dum sibi non credit nec patienter.  (Mart.Epig.14.165) 

 ال يثارة 
 Leary ي جاى لةهاعرك لك  )أنرفيو ( اتس  ف   ا )مرة أبرى(ن ما  لو جص ق اتس  نلو ج س الصبر . إابا أعاد  يور 

T. J. (1996), Martial Book XIV The Apophoreta, Text with introduction   and 
Commentary, London, 226.                                                                                    

لةتعبير ع  ال را ناإلي اء م  خب  الحيوااا  نباتة   laceratus( اعتاد مارتيالي  ا تط اه إ و المتعوب 141)
  . (Mart.10.1), (Mart.Lib.Spect.Epig.9.5)الطنا يرك خار  
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الي  باتة تةك التى  بومط موموعة الكةما  نالوم  اإلغريقية التى ا تط مبا مارتي Weinreich( خاه فينريخ 142)

تنتبى البا إبورامات  نتت م   توريا  م ماء م ت سة م  امدا اإلغري ىك نعناني  بعر امعماب امداليةك  
 ناممثاب نالحاو اإلغريقية. 

Weinreich, O. (1928), Studien zu Martial, Stuttgart, 161-5.                                                    
(143 )                                                                                Mart.(Lib.Spect.Epig.24)                  
ح يثا ( غرا الةغارياك ن اا    ر الكةمة مصحوبة عادة بمو ي ى أنرفيو   Zapadni( ت ط خمو رندنبى ) اباداى 144)

 فى امدا الرتينى.
nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea. (Verg.Eclogae,6.20) 

  ليس  إ مارن  امنرفية ف   م  تعو  الرندنبى .

flerunt Rhodopeiae arces. (Verg.Georgica,4.461)  . تنتح  ال رع الرندنبية  
 - الرندنبى ك خار   Rhodopeiusنم  نو  ا  ج ةس عةى أنرفيو  ل           

Ov.Metamorphoses,10.11-12, 10.50                                                   كSid.Carm.9.287  

(  ا  لمارتيالي  حرية التعبير الم ة ة فى تكرار بعر المها   السابرة فى إبورامات  نال ع  الكام  ع  ام  ورةك 145)
 Pasiphae (Lib.Spect.Epig.6), Laureolus.نباتة فى المهب  الطتامىك خار   

.(Lib.Spect.Epig.9), Daedalus (Lib.Spect.Epig.10)   
(  ا  يتو احتوا  الوحو  فى السرداا بة  باا ح ي ى يلدى إلى الحة ةك نعن  فتح رلك ال اا  ا  ين ةس  146)

الحيوا  إلى الحة ة ليلدى دنرر ال ى  ا  ع ارة ع  مصارعة حيوا  مثة  أن حيوا  م  فصيةة أبرىك أن  
مصارعة مصارع ر    ا  أن امرأةك أن ال اجة   اق الحيوااا ك أن  تريسة فى ا تعراض الصي  أن ا تعراض  

    ماعى لموموعة م  الحيوااا  لتلدى التحية لإلمبراطور ن موع المها  ي .

  Coarelli, F. (2001), "Gli anfiteatri a Roma Prima del Colosseo", La Regina 43: 43-7,          
         esp. 44. 

(147 )                                                                                         5.               -Moretti 1997, 234                                                                      
(148)                          on Martials Epigrammen, Berlin, 58.Siedschlag, E. (1977), Zur Form v 
(149 )                                                              cf.Lucillius (AP 11.254).                                       
  (Ad Atticum,13.10.1)ايهرن   فى امدا الرتينى عةى ي   (  ا  أنب ربور لة  ارة 150)

 بعم  اري ة غير منا  ة لرداء ايهرن  بع  تعيين = =خنص . Atticusمتبما  أتياو  
sed illud , tu praesertim, me reliquum consularem. 

  لك  )كا ( رلك بعي ا  ع  ام  ورةك باتة أا  جا م  تر   لى )منصبى( ال نصةى .  
     Coleman 2007, 175.            

( تو نت  مهب  ال اعة الساحرة عن  فارن أج ا ك عن ما  ا  ينتخ حار  ح ج ة  وينتو   ورتينسيو  151)
Q.Hortensius   فى البوق ال ى الي  ي ج ن إلع اء إاارة لموع  ال عاه حيم يتومط حول  خ عا  امي
 . (Varr.Res Rusticae,3.13.2-3)نالطنا يرك خار  

Tilly B. (1973), Varro The Farmer, A Selection from Res Rustica, London, 122-3. 
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فى توسي   (Metamorphoses,10.30.1)(  ا  المهب  امالر    تغرب السرداا رلك ال ى نتت  أالوليو  152)

ر الن اتا  التى  فى السردااك حيم تو تصميو إطار بهبى جمث  الوب  ن ا  ميندا  ال ع Idaغرق  ب  إي ا 
 تمث  اماوارك نبعر النافورا ن لتحاكى المنح را  الما ية لوب  إي ا.

iamque tota suave fraglante cavea montem illum ligneum terrea vorago recepit.                    
                                                                    (Apul.Metamorphoses,10.34.2) 

  خ  تسةم  به ة المسر  الرا حتبا ال  ية رلك الوب ك )نخ  تسةم  أج ا ( فووة فى امرض .
erat mons ligneus…sublimi instructus fabrica, consitus virectis et vivis arboribus, summo 

cacumine, de manibus fabri fonte manante, fluvialis aquas eliquans.                            
                                                     (Apul.Metamorphoses,10.30.1)   

 كا  يو    ب  بهبى...تو إع ادر ن خامت   ط عة )مسرحية(ك نتو اتصال  بأاوار حية نأعهااك ن اا  را           
( بأجادى تااط ما رك ن)كا  رلك الينبوع( جص  الماء فى النبر . خمو ممييةك ن ا  ينساا ينبوع ماء )ُتنط

Coleman 2007, 177.                                                                                              
(153 )                                                                                           Ibid., 177.                              

(154)Beacham, R. C. (1991), The Roman Theatre and its Audience, London and New York, 

183.                                                                                                                          
(155)Moretti, G. (1992), "L'arena, Cesare e il mito: appunti sul De Spectaculis di Marziale", 

Maia 44: 55-63, esp.59.                                                                                  
 ب . مارتيالي  فى نت  رلك المه (  بس  يمواي ج  156)

(Simonides,567-8) 
 .Coleman 2007, 178         ن ا  ع د  حصر ل  م  ال يور ج ير فوق رأ   .                         

(157)Mart., De , (1984), "Una variante del mimo di Orfeo non prevista dal capione (Salanitro

spect.21-21b) ", in V.Tandoi (ed.), Disiecti membra poetae: studi in poesia latina in 

              frammenti, i (Foggia), 146-55, esp.147.                                                                    
   المحبوا م  العالو الستةىك أاىر  ( بالنس ة لمناخهة موضوع ا ت عاء الراح158)

                                                                                       Carratello 1989, 284-7. 
(159 )                                                                             3.                        -Coleman 2007, 182 
( اعتاد الرنما  تصوير الصعود م  العالو الستةى عةى إا  تحرر م  خوة الةوتوك نلو جا  رلك التحرر م صورا  عةى 160)

 ال هر ن اما امت  ا تط ام  ليهم  إطرق ترا  الحيوااا  المتتر ة أج ا ك خار  
leonem… iussit emitti. (Curt.9.1.32) إا  أمر التحرير ام   ك  cerva emissa (Gell.15.22.9)   أاثى 

  تو تحرير ما ة أ   . centum leones…emissos. (Amm.31.10.19)امي  المحررة ك  
   Ibid., 184.  

 (  ما اعتاد الرنما  أج ا  تصوير ال ريس إلى العالو الستةى بتووة أن  وة متا  ة فى امرضك خار   161)
       subito telluris hiatus. (Ov.Epistulae Heroides.3.63)  . نفوأة )ربر ( فووة امرض   
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( خاه مارتيالي  التغيير  ن  الطنيير نا تط ه الصورة الملاثةك عا  اإلبورامة الساب ةك نبها  عاه  اا  الصورة  162)

الملاثة اا عة فى امدا الرتينى حيم ا تط مبا الهعراء م  اا تتعةس بالو  ك   لك عن ما جاو   ن  
 villosisاات ار خار  اإلبورامةك خار    حيوا  غير مبوك نم  نو يتوخط ال احم أ  تغيير الون   نا لو يثرال

pellibus ursae. (Ov.Metamorphoses,12.319)   

  بوةود أاثى الطنيير را  الهعر الكثيف  

immanis ursae comparabat numerum copiosum. (Apul.Metamorphoses,4.13) 
   جم  و بع د نفير م  إااث الطنا ير المتوحهة ك  إا   ا

simul hirtus aper, simul ursa lupusque cogitur.(Stat.Achilleis,1.465-6) 
 .Hinds 2007, 112-40, esp.121-2 إا  ج وه بحه  الطنيير اماعمك نأاثى الطنيير نال    .              

(163 )                                                                                      Mart.(Lib.Spect.Epig.25)           
(164 )                                                                                            Coleman 2007, 183.             
  ر السمة البنا يةك عن ما ال أ إبورامت  الوت   يتية إغراق ا تط ه مارتيالي   (Lib.Spect.Epig.27)( فى 165)

(ك حيم يتوخط الهك م  مستمع ك نم  نو ج ر  عةي  الس واب  4-1الم رين لتوسي  معر ة بحرية فى اماليا  )
non credis?  أ  تص ق؟ ك نبع  رلك جح  الةغي الني  الماء نعن    تص ح terra firma  امرض ناالتة  مرة 

                                                          .Coleman 2007, 193-4اه المها  ي . أبرى أم 
(166 )                                                                                      5.               -Salanitro 1984, 154 
(167 )                                                                                                                 Carratello 1989, 285. 
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