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 مقدمة:
( لفظاً  واو د اد  دل اًو ييوسي اوست طيار ب  الديثيرامبوس )

طب ً  لمً رطي عن بندارطس طعن برطكولوس بأسطورة مايدي ييوسي اوس ف و او  ماً 

الذي يعناي  طالتي وي ظرف يعني مر ينت طاالسم  ت (دسه مشتق من بًيئة )

الذي يعني دخطو )د  دمت دخار((  طسابه واذا واو دساه طلاد واي  بًو, طالفعل 

ك ف ذي بًبينت  دط ألسه طلد مر ين مرة من ر ام سايمي ي طدخارن مان وياذ  ياوس  

 = د لت دوك( طاالسام  λύω )من وعل ط مً دسه مشتق من وعل األمر 

طبذلك  عناي  ت طومً الك متًن ال تًن وُتف ب مً عند ميدي ييوسي وس ت )غر ة دط عرطة(

دي العُرن التي كًن  يوس قاد خاًط ب اً وياذد بعاد دن طها  وي اً  ت "لتنفصم العُرن"

  طونًك مان الع ماًا المثاد ين مان يارب  باين ك ماة ييثيرامباوس 1الجنين ييوسي وس

طواي ك ماة مكوساة  )ط شير  لى اإلله )ييوسي اوس( طك ماة  طالبًيئة 

=  فعي ة عرطهية مكوسة من م ط  طويل  =  د ة ط  من م طعين ) 

طآخر قصير( ططوي ك مة   ًخدم بوصف ً  سمً  مان دسامًا باًكيوس دط  عناي سشايدا  

 طال غراباة طالثاًه واذد دن triumphus2 موج ً   ليه طاست  ت  لى الد ينياة واي ك ماة

 ااييي جااال المثاااًطال  المااات ًر ك ماااة ييثيرامبااوس قاااديمً  ط اااديثً   لاااى ار باااًط 

الديثيرامبوس واي صاور ه األطلاى بديوسي اوست  طع اى طجاه اليصاور بأساطورة 

التااي  اايين وااي جااو ا تفااًلي  مًسااي   ويصااب  بااذلك  3ماايديد الماا يط( الشاا يرة

 يااة المعنااى طالم اامون سشاايدا  دط دغنيااة ط وسااية موج ااة  لااى الااديثيرامبوس ماان سً

= مجموعااة  θέασοςالثيًسااوس ) -وااي موكااه راقاا   -ييوسي ااوس يشااًرك وي ااً 

  4العبدة( المكون من راقصين ير دطن  ي ا بًع ييوسي وس من ال ً يرطي طالميناًيا 
بًلثناًا ع اى ييوسي اوس  طلعال الذين ال  ي و دغنيت م من سبرة ا تفًلية  مًسية  ر ب  

وذا الم ثة مان الثناًا طالثمًساة واي التاي دك ابت الك ماة واي طرياق  طورواً مان 

 ت اليوسًسية ال ديمة  لى الثديثة معنى عًم  لى جًسه معنًوً اليًر المر ب  بديوسي وس

     5دال طوو الت ريظ دط الثنًا الجم وي سبرة  مًسية
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عر الغنًئي اليوسًسي ال ديم قد سًوموا واي م ايرة طيبدط دن العديد من معراا الش

 طور وذا النشيد الغنًئي  تى دصب  يمثل المًية األطلى التاي خرجات من اً التراجياديً 

  طوو الردي الذي يأ ي مت اًطقً  ما  دقادم ماً 6وي طقت ال ق   ه ردي المع م األطه

درخي وخاوس واو دطه مان بين ديدينً من مذرا   شير  لى وذا النوع األيبي  و  د كًن 

استيدم ك مة ييثيرامبوست  بل  سه دطه مان سظام واذد األغنياة بوصاف ً دغنياة ماراو 

 لااى دسااه يعاارف كيااف ي ااوي  120موج ااة لديوسي ااوسف  ياا  يشااير وااي مااذرة رقاام 

   ط شير بعا  7عندمً   عه اليمر بردسه -دغنية ييوسي وس الجمي ة –الديثيرامبوس 

لعه يطرا  وي  طوير دغنية الديثيرامبوس  و يرطيط  يشير  المصًير  لى دن دريون قد

وي الكتًو األطه  لى  يعًا اول كورينثً باًن درياون واو دطه مان سظام الاديثيرامبوس 

  كمً يشير معجم ساويداس  لاى دن درياون 8طدعطًد عنواسً  طعرهه وي مدينة كورينثً

رق  وااي مواج ااة وااو الااذي ديخاال ع ااى الااديثيرامبوس األسااطورة الشااعًئرية طالاا 

 طيشير برطكولوس  لاى قاوه درساطو دن درياون ميتارع الارق  الادائري 9الجم ور

  ط ذا كًسات 11ت  ط ن كًن ذلاك مثال اخاتدف10طمدخل وذا التطوير وي الديثيرامبوس

الادطر األكبار واي  طاوير الاديثيرامبوس  -ع ى وذا النثو -المصًير ال ديمة قد ع   

وإس ً قد دمًر  دي ًَ  لى يطر كل مان الشاًعرين  بيكاوس طالساوس واي  ت  لى دريون

وذا الم مًر  و نًك مصًير  شير  لى دن  بيكوس قد ديخل ع ى الديثيرامبوس عنصر 

طالغموض الاذي يكتناف   13  طرغم عدم ب ًا مذرا  من السوس12ال ري األسطوري

ت وناًك مان المصاًير ماً يجعال لاه يطرا  واي  طاوير موساي ى 14وي وذا ال يًريطرد 

م الاديثيرامبوس  ت 15الديثيرامبوس بًإلهًوة  لى استنتً( مفًيد دن السوس وو الاذي سَظاَ

طذلاك بعاد دن طاور  ي ابي   ت وي مكل رقصة يائرية ي ف وي طساط ً عاً ف الناًي

ر ب  بتنظايم منًو اً  الاديثيرامبوس كمً دن السوس ي ت 16التراجيديً من الديثيرامبوس

  طع ى الرغم من دن سيموسيدي  قد وً  وي ست طخم ين من 17وي ع د بي  ترا وس

   كماً دن 18إل اداوً لناً مان ييثيرامبيً اه  ال عناوان   يتباقَ  لام ت المنًو ً  الديثيرامبية

ا  مثل  يون  ونًك  عديا  آخر كبيرا  من معراا الديثيرامبوس الذين لم  ص نً من م مذر

طبراك ااايد طليكيمنياااوس طميدسيبيااادي  طكيني ااايًس طوي وك اااينوس ط ي ي ااايتون 

طقد ظل الديثيرامبوس يعرض وي الديوس يً المدسياة  تاى ال ارن الثاًسي  19ط يمو يوس

  كماً 20الميدييت م  دسنً ال سعرف كيف كًن طواه العصارين ال  يني اتي طالرطماًسي

دسه ال  وجد لدينً سصور كًم ة مان ال صاًئد الديثيرامبياة واي األيو اليوساًسي ال اديمت 

 ولاة طقصاًئد واو ماً  فظتاه لناً دطرار طمً ب ي لدينً من واذا الناوع مان ماذرا  مع

   21البريي ل شًعرين الغنًئيين بندارطس طبًكيي يدي 

طدم ر من كته قصًئد  ثت عنوان ييثيرامبوس وي اآلياو األطرطبياة الثديثاة 

وو الشًعر طالفي  وف األلمًسي وريدريك سيتشهت الذي دلاف يياوان سُشار  ثات عناوان 

  طواو 23طالشًعر اليوسًسي الثدي  اسجي وس سايكي يًسوس 22"ييثيرامبيً  ييوسي وس"
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د د دقطاًو الشاعر اليوساًسي واي ال ارن المًهاي طدكثاروم  اأ را  باًلتراي الكدسايكي 

طالم رح اليوسًسي ال ديم طالرطح الديوسي ية طمعراا العصر الكدسيكيت طع ى ردس م 

ال س اتبعد دن يكاون قاد   طوو التأ ر الذي يجع ناً 24بندارطس طدي يي وس طيوريبيدي 

  طذلاك 25اط   ع ى األغًسي الديثيرامبية المتب ية من كال مان بنادارطس طبًكيي يادي 

 لى جًسه قربه مان الارطح الديوسي اية األطروياة عناد الشاعراا األطربياين المثاد ينت 

الاذين  اأ رطا ب اذا  26السيمً الشعراا األلمًن  بًن ال رسين الثًمن عشار طالتًسا  عشار

األيبي وذا بًإلهًوة  لى مً يعك ه ماعرد مان  دبعاًي الوو ياة مر بطاة بًلع يادة  النوع

      27الم يثية األطر وذطك ية

طلعل من المفيد قبل دن سيوض غمًر وذا البث  دن سناود  لاى كادم   ايمرمًن  

Zimmermann  الذي يرن "دسه وي  ين  ظيات التراجياديً طالكومياديً طالم ار ية

وإن الديثيرامبوس قد  راط ت باه يرجاً  اإلوماًه ع اى  ت ًم الدارسينال ً يرية بًوتم

األقل  تى طقت قريهت ع ى الرغم من كوسه يثظى بنف  الدرجة من األومية دط ربماً 

يجظى وي  يًة المواطن اآل يني بأومية دكثر من دساواع يرامياة دخرن"       "طلاو لام 

صاًئد لبًكي يادي  لكاًن اعتمًيساً  كن لدينً برييً   ثتوي ع ى مذرا  لبندارطس طق

الك ي ع ى ال طور التي استش د ب ً د ينًيوس طكتًو آخرطن متأخرطن  طلكن ذلك من 

سظرا  ألن الشعر الديثيرامبيت طالم ا( الاديثيرامبي كًسات لاه  ت مفًرقً  التًريخ األيبي

ذا ط  28 ج يً  مديدة األومية ع اى  طاور األيو األطرطباي  تاى العصاور الثديثاة "

 ت كًن وذا اإلومًه الذي ال ظه   يمرمًن ينطبق ع ى يراسة الديثيرامبوس بوجه عاًم

وإسه ي ياي  دة وي مجًه الدراسً  الم ًرسة بين قديم وذا الفان ط ديثاه  طع اى الارغم 

من   ايد الدراسً  التي   تم بًلم ًرسة بين األيو اليوسًسي ال ديم طالثادي ت وع اى  اد 

ُخصصاات ل م ًرسااة بااين ال صاايدة الديثيرامبيااة وااي األيبااين  ع مااي ال  وجااد يراسااً 

 اليوسًسي ال ديم طالثدي     

ط ذا كنت قد  تبعت وي بع  الدراسً  ال ًب ة الومًئج التي  رب  باين الادرامً 

األيبية اليوسًسية طالمًية الط وسية )الديوسي ية( األطلىت طالظده التي    ي ً واذد الماًية 

  اليوسًسياااة بأسواع اااً الثد اااة )ال اااً يرية طالتراجيدياااة ع اااى سصاااور الم ااار يً

طالكوميدية(ت  م ًرسً  العنًصر الشعًئرية وي سصور الدرامً اليوسًسية بع ا ً بابع  

 ًرة طبمً  ب ى من سصور ذا  طًب   مثي ي معًئري من الشرر ال ديم  اًرة دخارن, 

يرامبياة )التاي  ُعاد  طاورا  وإسني وي وذد الدراسة د تبع ً واي سماًذ( مان األغاًسي الديث

ل شكل األيبي األطه الذي اسبث ت مناه التراجياديً اليوسًسياة( واي الشاعر اليوساًسي ال اديم 

طالثدي ت طبًلتثديد وي مً  ب ى لادينً مان ماذرا  ل شاًعرين اليوساًسيين الكدسايكيين 

س اليوساًسي الثادي  دسجي اوس سايكي يًسو طويماً كتباه الشاًعر ت بندارطس طبكيي يادي 

 لى  برا  العنصر الديوسي ي وي  وامجه ما   أهدف ثت عنوان الديثرامبوس  طبذلك 
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دوم العنًصر األخارن التاي ميا   النصاور الديثرامبياة واي الشاعر اليوساًسي ال اديم 

طالثاادي  )مثاال الثياا  المكااًسي طالعنصاار الطبيعااي طالجااو اال تفااًلي بًإلهااًوة  لااى 

العنًصر الدرامية طمعًلجة العنًصار الط وساية  ال مً  البنًئية(ت طمدن  أ روً بتطور

يجما  باين  منهجااا  وي التراجيديً اليوسًسية ال ديمة وي مرا   ً الميت فةت متبعً  وي ذلاك 

است راا وذد النصور طم ًرسة بع  ً ببع  ل يرط( بنتيجاة البثا   طلتث ياق واذا 

ن بصاديوً اآلن( ال دف طوذا المن ج و د ق مت وذا البث   لى م دمة )طواي التاي سثا 

الستعراض  ًريخ الديثيرامبوس بوجه عًمت ط ثديد وادف البثا  طمن جاه  ي اي ذلاك 

 د ة دج اا ستنًطه وي كل ج ا من ً ييثيرامبيً  كل مًعر ع ى  دة  طوي الثق دساي 

لم دمأ دن ديرس المًية الديثيرامبية عند الشعراا الثد ة بًلتوا ي  تى  كتمل وًئدة واذا 

دسني وي كل ج ا من وذد األج اا دقوم بعرض مثتون الشاذرة دط ال صايدة البث ف  ذ 

الديثيرامبية من خده   نية العرض التي استيدم ً الشًعرت  ام  بارا  دوام عنًصاروً 

من خاده  ث يال العنصار الديوسي اي وي اً  طذلاك مماً ال ي ات يم ما  مان ج الم ًرساة 

 تًبعياة  طقاد خصصانً  ل اذا البثا  المتوا ية  طمن دجل ذلك جًا  الدراسة م ًرساة 

خً مة س تعرض وي ً دوم النتًئج التي  وص نً  لي ً وي  نًيًد من دطجاه مابه طاخاتدف 

 بين المًية الديثيرامبية عند الشعراا الثد ة وي  طًر ال دف الذي  ديسًد ل ذا البث  

 أوال  : ديثيرامبيات بنداروس

  طل اد جما  ال اكندريون 29ييثيرامبية كًم اةبندارطس قصيدة  شًعر ال سعرف ل

لم سعارف من ماً ساون ماذرة  كبيارة )واي الشاذرة   ت ييثيرامبيً  بندارطس وي كتًبين

طرقام  1919سانة  1604(  تى دهًوت ل ً طبعً  برييً  دطك يرينيوس )رقم 75

ط  70cط  70bط  70a( درباا  مااذرا  دخاارن )طوااي مااذرا  1961ساانة  2445

70dًوة  لى عدي كبير من الشذرا  الصغيرة التي طري  لنً عان طرياق (  وذا بًإله

مجموعااً  البااريي المشااًر  لي ااً طالم تطفااً  التااي طري  ماان الكُتااًو ع ااى ساابيل 

( ط (70aبداد بشاذرا   31  طسوف ستنًطه ونً الشذرا  اليم  المذكورة30االستش ًي

(70b ( ط )70c( ط )70d( م الشذرة  )75)32    

(  وه دسطورة بيرسيوس طورطبه 70aالديثيرامبوس الذي  مث ه مذرة )طيدطر 

من البثر طاستصًرا ه ع ى الجورجوسةت طال   م  لنً طبيعة الشاذرة ال صايرة طكثارة 

مً ب ً من وجوا  بًستيرا( معنى كًمل ل جا ا الياًر بًل اري األساطوري  طيُشاًر  

 لااى ا تفااًه برطميااوس  وااي وااذد الشااذرة  لااى درجااوس طدمجااًي م يك ااً  كمااً يُشااًر

ييوسي وس طالموسيً  الدئي يتوِجن بًألكًليل )وي المنًو اً  الشاعرية الديثيرامبياة(  

 م يُشاًر  لاى دن بعا  الناًس قاد قاًلوا دن بيرسايوس وارو مان سايً( البثار الاذي 
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اصطنعته الجرجوسً   طيأ ي العنصر الديوسي ي وي وذد الشذرة وي ماكل  ماًرة  لاى 

 وس )ييوسي وس( : ا تفًال  برطمي
من المناسب أن يعتلي         

     ]                                                        لقمة واحٌد من هؤالء الذين يسعدو                     ا 

         ]                        بعيد بروميوس.وأنتن أيتها الموسيات، 

رؤسكن،                             ذوات العُصابات الجميلة على     

   هال رعيتن غصن )إكليل( األغاني الذي أتمنى )عليكن أن تمنحنني(.

طال  نفصاال اإلمااًرة  لااى ييوسي ااوس عاان اإلمااًرة  لااى  ل ااًم الموساايً  لااه 

بأساه مان الاذين دساعدوم بًلغنًاتوع ى مً يبدط من وذد األبيً  دن الشًعر يصاف سف اه 

طبًلتًلي وإساه جادير باأن    ماه  ت الثظ ل مشًركة وي ا تفًال  ييوسي وس )برطميوس(

الموسيً  موهوع وذا الديثيرامبوس الذي  دطر د دا ه وي درجاوس  ط ثدياد المكاًن 

دط المدينة وي الج ا اليًر بًل ري األساطوري واي ييثيرامبياً  بنادارطس عاًية ماً 

ع ى دس اً المديناة التاي مولات عارض واذا  Zimmermannمرمًن يده وي ردي   ي

  طوكاذا واإن اإلماًرة  لاى المشاًركة واي ا تفاًال  ييوسي اوس   عاد 34الديثيرامبوس

مدخد  لموهوع ال صيدة طمكًس ً معً ت ططسي ة إلظ ًر مكًسة الشاًعر بوصافه مثاتفد  

مان سً ياة دخارن طساي ة كماً دس اً  ت بديوسي وس  طم  مً  من قبل الموسيً  من سً ياة

إلظ ًر قدر من المكًن الذي  ظي بعرض وذد األغنية الديثرامبية  لكن وذد المشًركة 

طلاو ع اى م اتون  - تم يطن اإللمًح  لى التمًوي م  ييوسي وس سف ه دط التمً ل معاه 

 دط م  د د رمو د الطبيعية   -المجً 

يت الاذي يثمال عناوان ( الاوارية مان الاديثيرامبوس الثاًس70bط شير الشاذرة )

 ذ يبدد الشًعر وي ً بإعطًا  ت "ورقل طكيربيرطست من دجل الطيبيين"  لى عدة عنًصر

لمثة عان  طاور دسشاوية الاديثيرامبوس  ام يشارع واي طصاف ماوج  ال تفاًه دبناًا 

( بجًساه صاولجًن  ياوس   ام يتثادي عان اختياًر رباة دطراسوس )

دس   م يتفًخر بطيبة مشيرا   لى قصة  طا( كًيموس الشعر له لنظم دبيً  الثكمة ل ي

من وًرموسيً ط سجًب مً سيمي ي دم ييوسي وس   م  نت ي الشذرة بًلثنًا ع اى جيرياونت 

طوو الثنًا الذي ير ب  بأسطورة ورقل  طسظرا  لتوقف الشاذرة عناد واذا الثاد وإسناً ال 

رامبوس دي اً   طبًلن ابة ستمكن ونً من معروة مدم  ال   األسطوري وي وذا الاديثي

ل عنصر الديوسي ي وي وذا الديثيرامبوس وإسه يبدد من األبيً  األطلى وي واذد الشاذرةف 

 وفي مط ع ً يشير بندارطس  لى دغنية الديثيرامبوس قًئد :

 
من قبل كانت أغاني الديثيرامبوس   

                                                                                      تتمدد في خط منظوم  
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 ثم جاء حرف السان زورا  وبهتانا         

                                   من أفواه البشر،)ولكن األغاني( الجديدة تنساب  

                           وهم عالمون 

                              بأي )نوع( من طقوس بروميوس  

                           يقيمه أبناء أورانوس في قاعات   

  بالقرب من صولجان زيوس                                                                       35.

 
يشير الشًعر وي مط   قصيد ه  لى  طور دغنية الديثيرامبوس  ذلك دن بادا بينادرطس 

ل صيد ه الديثيرامبية ع ى وذا النثو ينم ع ى دن ييثيرامبوس بينادارطس يعطاي مكًساة 

ت طما  36خًصة لديوسي وس )ع ى عك  مً سوف سرن وي  ييثيرامبياً  بًكي يادي (

األبيً  األطلى يعتري ً مايا  مان الغماوضذلك و ذد 
 D'Angour  طيعياد ياسجاور 37

الذي كرس ج ا  كبيرا  من م ًلته ل رااة وذا المط    ف يردت ويعيد قارااة واذد األبياً  

باًلمعنى اآل اي: كاًن منشادط الاديثيرامبوس ويمااً م اى يت ادمون واي صاف م اات يمت 

قصاون   ي اة ع اى م اًم  الجم اور   ط)ستيجة لذلك( كًست ال ًن التي ينطاق ب اً الرا

طلكن اآلن طقد استشر الشبًو الراقصاون )الراقصاون واي يائارة( طوام يعرواون جيادا  

  38كيف يثتفل ببرطميوس دربًُو األليمبوس وي قًعت م بًل رو مان صاولجًن  ياوس

طبعد دن يم ي وي طصف د واه اآلل ة وي واذا اال تفاًه الديوسي اي  يتثارك رطيادا  

 ثو دسطورة ييوسي وس ذي المولدين:رطيدا  س
       د أرتميس وحيدة  بخفة بعد أن ثم تف 

أخضعت ساللة من األسود   

في طقوس باكخية عنيفة...     

     بقطعان من الحيوانات األلباب في حين يخلب )ديونيسوس( 

                 البرية التي تؤدي رقصاتها. أما أنا فقد اختارتني  

                                                               ربة الشعر رسوال  لكلماتها الحكيمة   

في اليونان ذات األماكن المتسعة للرقص الجميل                 

         ومبتهال  من أجل طيبة ذات العجالت الحربية القوية،  

حيث قيل إن كادموس قد ربح ذات مرة هارمونيا                 

                  عروسا  تزف إليه كجائزة ، تنجب له  

                   )إبنة( ذات عقل راجح؛ لقد سِمعَْت صوت زيوس،

فوَضعَْت طفلة  مجيدة بين البشر.                

ديونيسوس.......................................    

أُم...................................................     

 ن الشًعر يُدخل ع ى واذا النثاو واي الن ايج الديوسي اي الاديثيرامبي ل صايد ه 

عنصري المشًركة وي اال تفًه ط مجيد مكاًن العارضت كماً وعال واي الاديثيرامبوس 

ال ًبق بًإلهًوة  لى عنصر الرم ية الديوسي يةف و او يشاير  لاى الط ا  الاذي   يماه 
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 يمن الرطح البًكيية ع ى المشًركين وياهت آل ة األليمبوس ا تفًال  بديوسي وس طالذي  

طمن بين م در مي  التاي رطهات األساوي باًلجنون الباًكييت  يا  يفاتن ييوسي اوس 

سف ااهُ ال طعااًن برقصااً ه  طونااً سجااد دن الشااًعر قااد دمااًر  لااى  اارطي  دسااواع ماان 

الثيواسً  التاي  ادخل هامن اإلطاًر الرما ي الديوسي اي ف واأر مي  التاي  ارطي  

ط وس بًكيية  ذكرسً بأجًطي )وي  راجيديً عًبدا  باًكيوس( التاي  ظان األسوي وي 

ت بعاد دن ذبثات دبن اً بنثياوس  ثات 40دس ً  ثمل ردس  يوان متو شت دسد دط عجال

 أ ير الجنون البًكيي وي م ر ية عًبدا  بًكيوس  طوناً يمكان دن س ثاظ سوعاً  مان 

يطن دن يي اق  ت لتراجياديًالظده البًكيياة التاي ي افي ً الكاورس ع اى المشا د واي ا

 ركة يرامية  ييي  لى  بكة ييوسي ية  طكمً جعل الشًعر واي الاديثيرامبوس ال اًبق 

مشًركته وي اال تفًال  الديوسي ية مدخد  الختيًر الموسيً  )ربً  الفن( له كي ينشد 

دغًسيه )الاديثيرامبوس(ت وإساه يتبا  وناً سفا  الطري اةت  يا  اختًر اه الموساية )رباة 

عر( كي ينشد )وي وذا اال تفًه األطليمبي الديوسي ي( دغنية الاديثيرامبوس ف األمار الش

الذي يعد يليد   ع ى مشًركته وي اال تفًه م  عبدة وذا اإلله المثتف اين بمايديد  لكان 

يطن اإللمًح  لى وكارة التماًوي   -مث مً وو الثًه وي الديثيرامبية ال ًب ة –ذلك يثدي 

دط التمً ل المجً ي معه دط ما  د اد رماو د الطبيعياة   ام يجعال  م  ييوسي وس سف ه

الشًعر كل ذلاك مادخد  لتمجياد المكاًن دط المديناة التاي ساوف ياتم وي اً عارض واذا 

الااديثيرامبوست طوااي مدينااة طيبااة التااي كًساات  مااوه ع ااى مااً يباادط عاارض وااذا 

( بوصف ً πόλιςة )  بيد دن  مجيد الثي  المكًسي ال ي تصر ع ى المدين41الديثيرامبوس

) ي  دن طيبة وي ماوطن  مكًن العرضت بل يتعدن ذلك  لى االوتيًر بًلمدينة الوطن

من سً يةت طمن سً ية دخرن باًلوطن األم ) بادي اليوساًن( التاي دل متاه رباة  الشًعر(

الشعر ك مً  ً ل تغني وي سً ً  ً التي  ت   ل رق  )طالمواكه التي  نشاد وي اً دغنياة 

 بوس(الديثيرام

( البًقية التي  مثل الديثيرامبوس الثًلا ت و اي ماذرة قصايرة 70cطدمً الشذرة )

يتوجه وي ً الشًعر بًلغنًا  لى مي  غير معارطفت  ام يادعود دن ياأ ي  لاى المديناة 

طالصيرة المجًطرةت   مشيرا   لى الجوقً  طاألغًسي طدطرار الربيا   طيمثال االعت اًي 

  42( ماً واو  ال ييوسي اوس70c وجيه  اليطًو  ليه وي ماذرة )بأن الشي  الذي يتم 

دسًسً  لوجوي عنصر ييوسي ي قوي وي وذد الشذرة رغم قصروً طاقت ًب ًت  ي  ياتم 

  وجيه اليطًو ع ى النثو التًلي:

 
               [ بمئزر أزرق داكن  

                                                  [ لعل )المرء( يشدو باحتفالك الطقوسي؛   

                                                   [ )عن( جديلة من أكاليل اللبالب 

....                                                                                                   لى( صدغك [ )ع     
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[ تعال إلى مدينة صديقة                

  

اال تفاًه الط وساي لديوسي اوس س طاة البادا طونً دي اً  ي اوم الشاًعر كًلعاًية بجعال 

ل دخوه وي جو ال صيدةت منووً   لى دسه د د ويالا الذين يشًركون واي واذا اال تفاًهت 

طدسه بصفته وذد سوف ينشد وذا الديثيرامبوس   م يأ ي االست اًه بعاد ذلاك طبيعياً   لاى 

نة )التي يُعت د ونً دس ً طوي دن يدعو الشًعُر ييوسي وس ل  دطم  لى المدي ت الن طة التًلية

    (43مدينة كورينثً الممولة ل عرض

طيدطر الاديثيرامبوس الرابا   اوه ال صاة التاي عًلج اً بينادارطس واي بعا  

طا يااذوً  ت ال صااًئد البيثيااة عاان اسااتعبًي بوليااديكتي   ااًكم ساايريفوس ألم بيرساايوس

وسة ميدطسً عشي ة لهت ط مكن بيرسيوس بعون من د ينً طورمي  من قط  ردس الجرج

(  )التاي 70d  ط شاير الشاذرة  )44طالعوية  لى سيريفوست طم خ دو  اً   لاى  جاًرة

 مثل وذا الديثيرامبوس طالتي ب ً سطور كثيرة ال يمكن استريايوً(  لى دن ميصاً  ماً 

ييط  من دجل ج ه األم  لى وراش اإلجبًر طالعبويية  م سجد  مًرة  لى دن كرطساوس 

بمواو ته       طل د مُغل به ع ل دبيه )دي  يوس ابو بيرسيوس( وأرسل  ليه من قد دطمأ 

األطلمبوس كل من ورمي  طد ينً    م يأ ى بيرسيوس بردس الميدطسً ليارطا دمايًا ماً 

كًن ل م دن يرطوًت بعدوً م ي م جميعً   لى  جًرة  طغدا وذا بمثًبة مكًواأة مان دجال 

ى غير مً جًا وي الشذرا  ال ًب ة لبندارطس ال سجد د ارا   به ل  ًئد طالد ليديكتيً  طع 

 ل عنصر الديوسي ي وي وذد الشذرة  

( 75دن الديثيرامبوس الذي  مث اه ماذرة ) Zimmermann طيد ظ   يمرمًن

  طيادعو الشاًعر واي واذد الشاذرة آل اة 45م دماة طساري دساطوري ت ين  م  لى ج ئين

الكورس لتثال باركت م ع اى مديناة د يناًت كماً  األطليمبوس  لى دن يأ وا طين موا  لى

يدعووم  لى دن يت ب وا األكًليل طدغًسي الربي   كمً يدعووم و د  عن ذلاك دن يكاهطد 

بر مت م طوو يشدطا لديوسي وس من دجل  يوس طسايمي ي خاده وصال الربيا  الاذي 

( وإس اً 70bة ) تفت  ويه ال وور  طكمً ويمنت الرطح الديوسي ية الديثيرامبية ع ى مذر

   يمن بطري ة مشًب ة ع ى وذد الشذرة دي ً :
                                    هلموا إلى الرقص )الكورس(، يا أهل األوليمبوس،  

وابعثوا )إليه( فضلكم المجيد، يامعشر األرباب،    

                يامن تأتون إلى صرة البلدة المزدحمة العبقة 

                                                                         في )مدينة( أثينا المقدسة    

           وإلى ساحة السوق  المجيدة الزاخرة بالزخارف.   

                 فلتربحوا األغنية الجديرة  باألكاليل المضفرة 

                                                   بزهور البنفسج التي ُجمعت خالل فصل الربيع، 

ولتنظروا إلي برحمة                 

             وأنا قادم مرة أخرى من لدن زيوس بأغنية 

إلى إله  آخر متوج باللبالب، بروميوس هو،الذي ندعوه                 
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            )نحن البشر( الفانين إريباووس أيضا ،  

                            في حين نغني للكادمية سيميلي  

سليلة ذوي الرفعة من أباء وأمهات.                

 

ًح ين ج الشاًعر الياي  األسًساي واي م دماة طخً ماة واذد الشاذرة طواو اإللما 

ل ديثيرامبوس بوصفه دغنية لديوسي اوس واي م دماة الشاذرةت طكاذا اإللماًح  لياه مارة 

دخرن بوصفه ل بً  لديوسي وس المولوي من سيمي ي ط يوس   م يغ ه ع ى مناواه واذا 

اليي  جمي  مً سبق دن ال ظنًد وي الشذرا  ال ًب ة من عنًصر ييوسي اية واي س ايج 

ت ما  المشاًركة واي ا تفًال اه طرماو  العباًية طا د  توامج ويه دساطورة ييوسي اوس

الديوسي ية ط مجيد الثي  المكًسي الاذي ي اًم وياه العارض: وًلشاًعر يبادد بادعوة آل اة 

األطليمبوس  لى مبًركاة الجوقاً  واي اال تفاًال  التاي   ادم دغنياة الاديثيرامب  واي 

ثظاى بًلتمجياد  طًروً  طاال تفاًه واذد المارة واي مديناة د يناًت طبًلتاًلي و اي التاي  

   ام ياادعوا الشاًعر آل ااة 46بإعتبًرواً المديناة التااي  ماوه عارض وااذا الاديثيرامبوس

األطليمبوس لدستمًع  لى دغنيته )وذا الديثيرابوس( الذي يشًرك ب ً وي واذا اال تفاًه 

 مجيدا  لديوسي وس طالتي وي جديرة بأن يتو( )الشًعُر( من دج  ً بأكًليال مان  واور 

)طيبدط وذا وي ذكرة الختيًرد ل فاو  واي المنًو اة الديثيرامبياة(  طامتادايا  ل اذد الربي  

الدعوة ط ثفي ا  ع ي ً يصور الشًعر سف ه طوو يت دم بأغنيتاه مان لادن  ياوس ) يا  

دس ً  ت من الثنًا ع ى  ياوس طآل اة االطليمباوس( سثاو ييوسي اوس الاذي ي اًم ع اى 

ية جًعد  من ذلك ك ه مدخد  ل ت ماي   لاى دساطورة مروه اال تفًهت ط ُ دم له وذد األغن

 ييوسي وس )ذي المولدين( ابن سيمي ي ط يوس   ت ميدي اإلله المتو( بًل بدو

بنشاروً واي الطبعاة  Raceطال  ت من الشذرا  البًقية لبنادارطس )التاي اواتم 

التي سعتمد ع ي ً وي وذا البث ( سون  مًرا  م ت بة قصايرة س تشاف مان بع ا ً 

( 76 مجيد الثي  المكًسي ع ى غرار الشذرا  التاي  ثاد نً عن اً سا فً   وفاي   اداوً )

يتوجه  لى الربة د ينً طاصفً   يًوً بًل اًطعة المتوجاة ب واور البنف اجت طبأس اً  صان 

(  لى دبنًا اآل ينيينت مماً ياده ع اى 77ويدس طق عت ً الم دسة  طيتوجه وي األخرن )

( 78ف دمً واي الثًلثاة )47ثيرامبيتين قد كتبتً من دجل مدينة د ينًان وً ين ال صيد ين الدي

 ( يشير  ه سكًن بويو يً  83وييًطه صيثة المعركة طوي الرابعة )

طيبدط من خده است راا وذد الشذرا  دن   نية العرض عند بندرطس قد  مي   

يدة عان بعدي من ال مً  التي  ده ع اى اوتمًماه بًلاديثيرامبوس بوصافه دغنياة طقصا 

  كمااً  مياا   باابع  ال اامً  ال غويااة التااي ال ظ ااً 48 ييوسي ااوس وااي الم ااًم األطه

الدراسون عند بندرطس خًر( سطًر الشذرا  الديثيرامبيةت طيُعت د دن كتًو التراجيديً 

قد اقتب اووً مناه  وإ ادن ال امً  المميا ة ل اديثيرامبوس عناد بينادارطس واي كثارة 

الاذي  مثال واي اساتيدام صاي   Schema Pindaricumاستيدام الطرا  البيناداري 
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  طيشااير 49بعين ااً ط ن كًساات  ااري دي ااً  خااًر( سطااًر الااديثيرامبوس عنااد بناادارطس

 لااى دن وااذد الصااي  الم ااتيدمة عنااد بيناادارطس ع ااى طجااه  Hamiltonوااًمي تون 

اليصور  ظ ر دي ً  وي التراجيديً  طيمكن بنًا  ع ى ذلك دن يكون كتًو التراجياديً 

 ذ كًسوا يط عون ع ي ً د نًا الم ًب ً  )التي كًست  ُعرض  ت اقتب ووً من بيندارطس قد

  كمً دن من دوم ال مً  التي يمكن ان س ثظ اً مان خاده 50وي ً األغًسي الديثيرامبية(

استعراهنً ال ًبق لمثتاون الشاذرا  الديثيرامبياة المتب ياة مان بينادارطس واو  عادي 

مثال اساتدعًا رباة الشاعر  ت ت جميعً  وي سيًر طا د(موهوعً  ال صيدة )ط ن ديرج

كي    مه قصيد ه ططصف ا تفاًال  اآلل اةت ططصاف مباًوج وصال الربيا ت طالثناًا 

ع ى المدينة المر بطة بموهوع الديثيرامبوس الذي ب يت لنً منه واذد الشاذرة دط   اك  

دط واي طمن ونً ينث ر عندد عنصر ال ري ال صصي واي  يا  ها يل ل غًياة )كماً يبا 

الشذرا  المتب ية من وذد ال صًئد(  دمً بًلن بة ل عنصار الديوسي اي واإن وناًك  جماًع 

  من قبل  الباً ثين ع اى طجاوي عنصار ييوسي اي طاها  واي ييثيرامبياً  بنادارطس

دن ييثيرامبيااً  بناادارطس ع ااى  Pickard Cambridgeطياارن بيكااًري كيمبرياادح 

بًآلل اة طاألبطاًهت وإس اً  ال  ا اه  ثاتفظ الرغم مان دس اً  عاًلج موهاوعً  خًصاة 

طع اى     51بعدقت ً بديوسي وس المثتفى باه واي مط ا  ال صايدة دياً  كاًن موهاوع ً

الاارغم ماان دسنااً ال س ااتطي  اساات راا العنصاار الديوسي ااي ططري ااة معًلجتااه وااي كاال 

سي  ألجا اا )م ادمً  األغاًاالشذرا  الديثيرامبية المتب ية من بنادارطس سظارا  لغياًو 

من بع  الشذرا  و د  عن  -التي يُشًر وي ً  لى اسطورة ييوسي وس -الديثيرامبية( 

وإسنً من خده است رااد الشذرا  التي  نًطلنًوً س تطي  دن سكاون  ت قصر وذد الشذرا 

 صورا  موهوعيً  عن الييوط الرئي ة التي اعتمد ع ي ً بندارطس وي  شكيل العنصار 

 صاور الشاًعر سف اه  -1طيمكن دن سجمل وذد الييوط وي  ت ً هالديوسي ي وي ييثيرامبي

طا دا  من المثتف ين وي ط وس )ا تفًال ( ييوسي وست يش د ع ى وذا اساتيدام ك ماة 

ت  كمً  ش د ع ى واذا 52وي دكثر من مذرة وي  مًرة  لى الط   الديوسي ي 

تتم ماان خااده دغنيااة وااذد المشااًركة ساا  -2   53اإلمااًرة المتكااررة  لااى  وااور الربياا 

ييثيرامبية    م ً  يًد ربً  الفنونت طبًلتًلي و و جادير باأن يك ال بأكًليال النصار مان 

وي وذد األغنية سوف يتغنى بديوسي وس )برطميوس( بوصفه ذي المولادين  -3 ت دج  ً

ابن  يوس من سيمي ي طالذي  ر ب  صاور ه واي  طاًر رما ي بتارطي  الثيواساً  

وي وذد األغنية يشير  لى دمجًي المدينة التاي ي اًم وي اً واذا  -4ً هت طقدطم الربي  طسبً 

اال تفًه لديوسي وس طالتي يعرض وي ً الديثيرامبوس  طع ى ذلك وإن الشاًعر ي اتغل 

دسطورة ميدي ييوسي وس وي الغًله بوصف ً مادخد  يادخل مناه  لاى دجاواا ال صايدة 

ا يتم يطن دن يعمد الشًعر  لى خ اق طمنًسبت ً طس ج عنًصر ال صيدة  ول ً  طلكن وذ

  دي دط  بكة ييوسي ية مث مً وو الثًه وي التراجيديً         
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 ثانيا : ديثيرامبيات باكخيليديس

 ت 54ألطرار البرييااةنااً بااديثيرامبيً  بًكيي ياادي   لااى ايعااوي الف اال وااي معروت

طبًلتثدياد  لاى البرييااة التاي  فظات لنااً سات قصاًئد صاانف ً ال اكندريون ع اى دس ااً 

 ت Campbell  طل اد صانف كًمبيال 55(19(  لاى )14ييثيرامبيً ت ط ثمل درقًم من )

م يفً  بذلك  لاى واذد ال صاًئد  29 لى  15ييثيرامبيً  بًكيي يدي  من  ت مصدرسً ونً

  طلان ستناًطه ييثيرامبياً  56رة الم ت ابةال ت عديا  ال بأس به مان الشاذرا  ال صاي

طلكاان ع ااى   ااه قرب ااً ماان رطح ال صاايدة  ت بًكيي ياادي  ع ااى   ااه  ر يب ااً وااذا

 الديثيرامبية عند بندارطس 

طدكثر ييثيرامبيً  بًكيي يادي  قرباً  مان ييثيرامبياً  بنادارطس واي ال صايدة 

وعً  الاذي سجادد (ت ط ثمل وذد ال صيدة عنوان " يو" طيظ ر وي اً  عادي الموها 19)

عند بندارطس  طيبددوً الشًعر بًإلمًرة  لاى االجاواا اال تفًلياة طمنًجاًة رباة الشاعر 

 ع ى النثو التًلي:  
هناك مسالك ال تعد وال تحصى                  

ألغاني خالدة،   

لهذا الذي ظفر بهدايا     

                                                             من لدن ربات الفن ببييريا،     

                     العذارى ذوات الرموش البنفسجية   

وربات الحسن والبهاء حامالت األكاليل )على رؤوسهن( ؛          

يضفين الشرف    

على أناشيده. فهال نسجت اآلن      

                                                         )ثوبا ( قشيبا  لمدينة أثينا 

المباركة األثيرة )إلى النفوس(،             

وهال امتدحت قريحة )شعراء جزيرة( قوص،   

                                                            فحرٌي بك ان تسلك طريق  

                                                             البسالة الفائقة  حتى تظفر     

   بجائزة ممتازة من )ربة الفن( كاليوبي.          

يباادد وااي الجاا ا اليااًر بًل ااري  ت طبعااد دن يباادد الشااًعر ب ااذا االساات ده

(ت ابناة وي   قصة " يو" ذا  األصاًب  الوريياة ) ت األسطوري

المًئة   سًخوس التي ر  ت بعد دن م يت  لى ب رة ذوبية  طل د دمر  ويرا درجوس ذا

عين التي ال  غفل طال  نًم بأن يثرس وذد الب رة طدن ال يدع )ورمي ( ابن مًيً يغياه 

عن بصرد  ليد  دط س ًرا   طلكن ورمي  استطًع دن يتم   مناه )ساواا  ب ت اه دط باأن 

غف ت عينه(  ل د جًا   لى بدي النيل طدسجبت   بًووس  ًكم المصريين الب ي التيال  

 ت ميس  طيبة ,اباو سايمي ي التاي اسجبات ييوسي اوس ت ً ابن ً كًيموسكمً دن من س   
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 عيم البًكييً  طرو الجوقً  التي  ر دي األكًليل ع ى رؤطس ً  كمً دسه يشير ألطه 

مرة وي الشذرا  الديثيرامبية  لى مشًركة البًكييً  وي ط وس ييوسي اوس ط ثفيا د 

دعناي  لاى مايدي  ت ى بيات ال صايدل ن  طوكذا ي عى الشًعر سعيً   ثيثً   تى يصل  لا 

 ييوسي وس  ذي المولدين )الديثيرامبوس( ابن  يوس من سمي ي: 
                                                                ا )النسل أتى( ابن أجانور ومن هذ 

إلى )مدينة( طيبة ذات األبواب السبعة             

وهو كادموس الذي أنجب سيميلي،    

                                                                                     التي ولدت ديونيسوس 

محرض الباكخيات،             

   وسيد الجوقات المتوجة باألكاليل. 

 

الديثيرامبوس دي ً  بعنصر ال اري طع ى الرغم من دن بًكيي يدي  ي تم وي وذا 

واإن م دماة قصايد ه واذد التاي  شاير  لاى الجاو  ت ال صصي خًر( النطاًر الديوسي اي

بوصاف ً خً ماة طبيعياة ألساطورة ت اال تفًلي طس ًيت ً التي  شير  لى ميدي ييوسي وس

  يو التي سريوً وي الج ا األكبر من قصيد هت  قد دهفيً ع ى قصيد ه طًبعً  ييوسي ايً  

ييثيرامبيً  مشًب ً  لمًع دسًد وي ييثيرامبيً  بندارطس   وًإلمًرة  لى ميدي ييوسي اوس 

 85مت منة وي وذد ال صيدة مث مً سجد واي الشاذرة  - Schmidtكمً يد ظ مميت  -

  طيبدط من وذد الشذرة دن الشًعر ي ير ع اى مناواه بنادارطس واي س اج 59لبندارطس

األغنيااة الديثيرامبيااةت  ياا  سجااد  العنصاار الديوسي ااي الااديثيرامبي متجًس ااً  ماا  جااو 

اال تفًه الط  ي الربيعي الذي يشًرك ويه الشًعر سف هُ بأغنية ييثيرامبية دل مته  يًواً 

م   مجيد الثي  المكاًسي الاذي ياتم وياه عارض  ربة الشعر كًليوبيت كمً يأ ي متجًس ً  

الديثيرامبوس  بيد دن التشًبه بين وذد الديثيرامبية طييثيرامبيً  بندارطس ال يمنا  مان 

سوعاً  مان سايميترية  Maehlerطجوي سمً  بنًئية وي ال صيدة بثيا  يارن ماًي در 

ثادي  عاًم عماً ي اتم دطل ماً ب ت ( بًلموا ساة باين جا ئين19البنًا وي الاديثيرامبوس )

    60 ف  ه ربً  الشعر بينمً يأ ي الثًسي وي مكل خطًو موجه  لى الشًعر

طبًستثنًا مً طري وي وذد ال صيدة من  ماًرة  لاى ييوس اوست  ييتفاي العنصار 

الديوسي ااي ويمااً  ب ااى ماان قصااًئد طمااذرا  بًكيي ياادي  الديثيرامبيااةت ليثاال مكًسااه 

( طماذرة 17( ط )16اليصور قصيد ي ) العنصر األبولوسي وي بع  ً )طع ى طجه

(  األمر الذن ربمً  دا بًلبع   لى   اًرة الشاك  اوه  صانيف ال اكندريين 28رقم )

لبع  قصًئد بًكيي يدي  ع اى دس اً ييثيرامباوست  اعماين دس اً دسًمايد موج اة  لاى 

يعتباار دن ذلااك ماان قبياال الم ااًيرة ماان قباال  Maehlerط ن كااًن مااًي در   دبولااون

  ل تراجيااديً اال يكيااة التااي هااعفت عدقت ااً األصاا ية بعبااًية ييوسي ااوست بًكيي ياادي

طاوتمت بًألسًطير ذا  الطًب  ال صصي ال ريي  تى   ًعد ع ى  يجًي ووية آ ينياة 

   61مدسية
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ماً  لناً سشاعر باأجواا  -62لفايالموج ة ألول ي –( 16وفي م دمة الديثيرامبية )

 ال دن الشاًعر ي اتبده اإلماًرة  لاى  العنصار  ت م دمً  الديثيرامبوس عند بينادارطس

مثًطال  دن ين ج م  واذا العنصار الجدياد  ت األبول وسي بًإلمًرة  لى العنصر الديوسي ي

ذا  العنًصر التي  م س ج ً م  العنصر الديوسي يت وي األغًسي التاي اسات ردسًوً مان 

التي    م ً  يًد رباً   طمن ً مشًركة الشًعر وي اال تفًه بًألغنية ت قبل وي وذا الج ا

        الفنون دط طا دة من ن ط مجيد الثي  المكًسي الذي  عرض ويه األغنية )الديثيرامبية(:
                                                                     

   لي  أرسلت عندما... [  

من بييريا )ربة الفن( أورانيا     

ذات  العرش الجميل قاربا  ذهبيا ،       

.                                                   محمال  بأناشيد ذائعة الصيت.      

                                 ...  [ وبالقرب من )نهر( هيبروس المزهر

                         ......[حيث تمجده .. أو البجعة ذات       

                          الرقبااة الطويلااة.....[ وهااو جااذٌل مسااروُر الفااؤاد

                                                              ليأت )اآلن( كي يقتفي أثر  .....[.ف

يان،ازهور )أناشيد( الب    

                                                                         بها جوقات تغنىوهي زهور كثيرة  ت  

دلفي بالقرب من معبدك الشهير،   

  أيها البيثي أبوللون.

 
 م يبدد الشًعر بعد ذلك وي الج ا األساطوري ال صصاي  مان ال صايدةت ب اري 

" عذارن  اراخي دسطورة ورقل طييًسيرا ع ى النثو الذي طري  ع يه وي  راجيديً "

 م يبدد بعد ذلك وي التغني البان دمفترياون )ورقال(  الاذي يمار مديناة ف 64ل وووك ي 

طكاًن  ت النيران  طبعد دن يمروً طجًا  لى د اد الارؤطس البثرياة دطخًليً طدهرم وي ً

ع ى طمك دن ي ثي ب بعة مان  ياران الغنيماة ل ياوس طبثاورين آخارين لبوسايدطن 

 م يشير  لى دساه واي  طبثور كبير ال رطن لم ي تط  د د دن ي  رد من قبل ل عذراا د ينً 

  ك ال ثظة كًن  لاه ال ادر ين اج لادينيرا خطاة ماًكرة طميسافةت عنادمً سامعت دسباًا 

رقل قد درسل  لاى بيت اً ياولي لتكاون  طجتاه الجديادة  مفًيوً دن ابن  يوس الم دام و

وكيف استطًعت وذد المردة التع ة )يياًسيرا( دن  دبرواذد اليطاة  ل اد يمر  اً الغيارة 

ب نًع اً المظ ام الاذي دخفااى ماً ساوف يثاادي ل اً واي الم اات بلت عنادمً   ا مت ماان 

ال صاايدة الكينتاًطرطس سي اوس  ثوياذة الثااه العجيباة  طع اى الاارغم مان دن م دماة 

 ذكرسً بأجواا الديثيرامبوس عند بندارطس ع ى النثو الذي دطريساًد آسفاً ت واإن الجا ا 

اليًر  بًل ري االسطوري يثمل العديد من ال مً  التراجيديةت مثال    ايم ال صايدة 

 لى دج اات ط عًظم يطر الن ًا إل داي األ ر التراجيدي  وفي معرض رصدد ل  امً  
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 لاى دن الشاًعر قاد عماد  Burnettة الديثيرامبيةت يشير بيرسيات التي  مي  وذد ال صيد

وي وذا الديثيرامبوس  لاى سظام م طاوعتين ماعريتين دطالوماً  يا  الرجال )البطال 

ورقل( طالثًسية  ي  المردة )ال طجة ييًسيرا( ط باين ري وع  اً  كماً دساه جعال الثًسياة 

د جعال الشاًعر جال وماه   يمن ع ى األطهت دي دن الماردة  نتصار ع اى الرجال  طل ا 

طواه  د ين بيتً  مان الشاعر دن يجياه ع اى ساياه مفاًيد كياف  يت انى لع ال الماردة 

    65)ييًسيرا( دن يكون مدمرا  

واي  ت (ت التي  ثمل عنوان "الفتيًن دط  ي يوس"17ط أ ي ال صيدة الديثيرامبية )

 رر التاي   ال  طًر ساريي  مًماً   وًل صايدة  بادد بوصاف ال افينة ذا  الثيا طم األ

 ي يوس طسب  عذارن طسبعة مبًنت طكيف دس اً  شاق عباًو البثار الكريتاي مندوعاة 

بريًح خفيفة   ه بف ل الربة د ينً لكان وادايً دورطييتاي ال برصاية  ت ابه واي   اًرة 

مينوس ط     ع يه م وة عًرمة   جًد   دن العذارن ) ريبويً(ت و ام ي اتط  ميناوس 

خاادي الفتااًد بيديااه  وصااً ت الفتااًة منًييااة   فيااد بًسااديون كااب  جمً  ااً وأخااذ ياات م  

) ي يوس( الذي اكف ر طج ه طدربد ط ثدي  لى مينوس قًئد : "يًبن  يوس الذي لاي  

و تكاب  جماًح  ت  سك لم  عد   تطي  دن  وجاه دوكاًرك سثاو اال جاًد الصاثي  ت له سظير

ة ط يكادد العدالاة ساوف  ي   ن مً ي درد ال در لنً من لادن اآلل ا  ت رغبتك المتغطرسة

لكن اكب  جمًح سوايًك المدمرة   ام ياذكر ميناوس بأساه ت سنج د عندمً يأ ي ألسه سصيبنً

 ذا كًست يورطبً )دطرطبً( قد طلد ه ل يوس وي ك ف  يدا وإن ديثيرا قد طلد ه وو اآلخر 

جماًح  لبوسيدطن عندمً دعطت ً النيريديً   جًبً  ذوبيً     م ينب ه مرة  ًسياة باأن يكاب 

غطرسته ألسه لن ي م  أل د دن يتعرض ألي من الشبًن دط العاذارن الاذين وام ع اى 

ظ ر ال فينة  يندوش الجمي  من ج ًرة  ي يوس لكن مينوس يبت ال  لاى ابياه  ياوس 

دن يرسل هوا  من ال مًا  ن كًن وو   ً  ابنه    ام يتثادن  ي ايوس بأساه مان جًسباه 

 ً  طذلك بًن ي ف  وي البثار )بيات دبياه( طياأ ي مان ينبغي دن يثبت دسه ابن بوسيدطن  

دعمًقه بًليً م )الذي رمًد مينوس وي البثر(  ن كًن   ً  وو ابن بوسيدطن  طي اتجيه 

 يوس لدعًا مينوس طيرسل معًعً  من البرر   ويرو  مينوس يديه ميًطبً   ي يوس : 

ين اذك دباوك طياذي  وً دست قد رديت كيف  ث  ت يعو ي و ت ف  اآلن واي البثار  تاى 

صيتك وي وذا العًلمت طلم يتريي  ي يوس وي دن ي ف  وي البثر الذي   ب ه قبوال    انً   

وأراي مينوس دن يدو  ال فينة  لى األمًم ب رعة طلكن وبت ريًح ممًلية غير  سيروً 

الذي درايد ل ً مينوس  طير عد الشبًن طالعذارن الذين برو ت م من دجل  ي ايوس ببعاد 

ردطد طقد اختفى وي البثر  لكن الدالوين قًي اه  لاى بيات بوسايدطن  يا  العاذارن  دن

بنً  سيرساوس يرقصان ط يا  دعطتاه دمفتريتاي  طجاة دبياه عباًاة ط ك ايد  مطعماً  

بًلورطيت كًست دورطييتي قد دعطته ل ً وي  فل  طاج ً  طوجأة يظ ر  ي يوس بجاوار 

 ا  وي ال دايً التي ير دي ً  عنادوً صاًح ال فينة يطن دن يبتل طقد ظ ر  معه المعج
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العذارن طالشبًو مان الفارح طغناوا سشايد دبولاون البياًسي الاذي يثناون وياه ع اى  لاه 

 يي وس:
                                                  عندها )أخذ( الفتيان يغنون

)أناشيد( البايان بصوت عذب.   

فهال  منحت، يا رب )جزيرة( ديلوس، وأنت مسرورٌ         

                                                                                     قصين  الفؤاد لجوقات الرا  

  حظ السعداء المرسل من لدن الرب.                             

 

الاذي ساًر طوكذا ي ير الشًعر وي وذد ال صيدة الديثيرامبياة ع اى الان ج سف اه 

ع يه وي ال صيدة ال ًب ةت من  ي  استبداه العنصار األبولاوسي بًلعنصار الديوسي ايت 

ليغدط العنصر األبولوسي مت  ً  م   مجيد الثي  المكًسي )ج يرة يي وس الذي قُدم وي اً 

( واي غياًو  اًم لديوسي اوس  طع اى الارغم مان غياًو العنصار 67وذا الاديثيرامبوس

ثوت وإن وذد ال صيدة قد  ظيت بمً لم  ثَظ به قصيدة ييثرامبياة الديوسي ي ع ى وذا الن

دخرن لبًكيي يدي   طل د جًا وذا االوتمًم وي الغًلاه كًوتماًم بًل صاة غيار المعتاًية 

ت دط 68دطالد بًكيي يدي  ل جًسه ال اريي وي اً )ألسطورة المينو ًطرطس الش يرة( طمً

واذا اإلطاًر ال اريي طاالخاتدف ع ى غرار اوتمًمه ببع  سمً  عدم اال  ًر واي 

قرااة جديدة لبع  مً  دط ع ى غرار اوتمًمه بًلن  ط  ديم 69عن طبيعت ً الديثيرامبية

رطض 70طري ويه مان دلفاًظ طعاَ
  غيار دن ماً ي مناً وناً واو ال امً  الجديادة التاي 71

ت واي الوقات سف اه ل تراجياديً  استثد  ً بًكيي يدي  وي اإلطًر الاديثيرامبي  يا   ماُ

صد   طدطه وذد ال مً  يتع ف بًلجًسه ال صصاي ل  صايدة طواو البادا مان طسا  ب

وااي  نًطلااه لم اامون   Bevier(ت األماار الااذي ال ظااه in medias resاأل ااداي )

  ط ًسي وذد ال امً  واو    ايم ال صايدة  لاى دجا اا دط دق اًم   يا  يارن 72ال صيدة

األطه بنا طه  ي ايوس  لاى   ن  م  لاى ق امين ينت اي 17دن ال صيدة Stern  استيرن

قصر  طجة دبيهت ويماً يتناًطه الثاًسي ماً  ادي ياخال ال صار طرجاوع  ي ايوس  لاى 

  طيكمن  ًل  وذد ال مً  واي اساتثداي بعا  ال امً  التراجيدياة الجديادة 73ال فينة

ل بطل الديثيرامبي  طربمً ينادر(  ثات ماً اساتثد ه بًكيي يادي  واي واذا الصادي ماً 

رسين من دن ر  ة البطل ) ي يوس( وي واذا الاديثيرامبوس  عكا  استنتجه بع  الدا

مً  عك ه م يرة البطل وي بعا  التراجياديً ت مان ماعيرة مارطر بمرا   اً الاثدي 

(  وًلشاًعر ي ا  ماً  ادي واي 74 يخًه دط اسدمً( وي  الجمًعة–  ميش  –)اسفصًه 

 م ًب ة  ي يوس م   طجة دبيه دمفيتريتي كمً ي ي:

 

 
فرأى زوجة أبيه أمفيتريتي،   
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                              الودودة الوقوَر ذاَت العينين الواسعتين )كعيون المها(، 

هات )قصرها( المشيدة.بين رد   

                                عباءة أرجوانية، فخلعت عليه 

      ووضعت على شعره الكثيف 

                                                                                      إكليال  ال عيب فيه،   

كانت أفروديتي األريبة ،بالورود حافال        

  قد أعطتها إياه في )حفل( زفافها.

ال سيمً ويمً ييا  واذد ال ادايً التاي  ت يرن بع  الدارسين دن د داي ال صيدة

دود  ً دمفيتريتي لثي يوست   رم  لشعيرة مرطر    ينية مصً بة ل يرط( مان مر  اة 

الذي يكرس م ًلته ل ذا الموهاوع  Segalالصبً  لى مر  ة اكتمًه الرجولة  و يجًه 

دبياه يرن دن  ي يوس وي وذد ال صيدة يثبت بنو اه ألبياهت طبًلتاًلي واإن ر  تاه لط اه 

)بوسيدطن(  رم   لى يخوله الت  يني الشعًئري مر  ة الن ج طاالست اًه مان المراو اة 

 لى الرجولة الذي يتم عن طريق معًئر المرطر  طيشاير سايجًه  لاى الصافة الرم ياة 

ل  دايً التي دعطت ً  ليه دمفتريتي بوصف ً طسي ة لتوكيد البطولة الذكوريةت  ي   رما  

ن  وي مر  ة الن ج من سً يةت طاالستيدام األمثل ل جنوساية ل معروة ال رطرية ل ج

عند التأكيد ع ى دعراف اجتمًعية من سً ية دخارن ف واًلثوو دط الارياا الاذي دعطتاه 

 يًد  طجة األو يدخل دي ً  وي  طًر اإليخًه وي مر  اة الرجولاة كجا ا مان ماعًئر 

د الصافة الجن اية ل اذا المرطر  بينمً طصف  ك يال ال واور بًساه مطعام  باًلورطي ييكا 

اإلك يل  طيرب   سيجًه بين الثوو الذي دعطته دمفيتريتي لثي ايوس واي واذد ال صايدة 

" ل اوووك ي  طم ار ية مياديً ليوربيادي ت عذارن  راخي طمً  دي وي م ر ية "

مان الت  اين  " وي  طاًر دس اً جميعاً   عكا  سوعاً  األطيي يًطمً  دي لت يمًخوس وي "

ِدر ساافيرطيراس 76تااي يماار ب ااً البطاالطمااعًئر الماارطر ال رديااه  Sfyroeras  طيصااَ

 .F.Gع ااى يااد  1897بًإلمااًرة  لااى دن قصااًئد بًكيي ياادي  قااد  اام سشااروً ساانة 

Kenyon ت  طذلاك عنادمً  ثادي 1914ت طدس ً دصبثت معرطوة وي اليوسًن منذ عاًم

العنًصار وي طبعته لمجموعة األغًسي الشعبية اليوسًسية عان  N. G, Politisبوليتي  

ال ديمة وي وذد األغًسيت طاستطًع دن يد ظ طجه مبه بين قصة  ي ايوس كماً طري  

 Παραλογήلبًكيي يدي  طاألغنية الشعبية عن ال بًح ) 17وي ال صيدة الديثيرامبية 

του Κολυμβητή)77 طيد ااظ ساافيرطيراس  Sfyroeras  دن كااد  ماان ميصااية

ألغنية الشعبية اليوسًسية عن ال بًح يعك ًن ( لبًكيي يدس طا17 ي يوس وي ال صيدة  )

سموذجً  من الشعًئر التي  صً ه االست ًه من مر  ة  لى مر  ة: وفي قصاة  ي ايوس 

( الذي يتعرض لثًلة من الع لة عن الشابًو عند بًكيي يدي  سموذ( لفتى )

األ يني م  كوسه بطد  ي دف  لى   بً  ذا اهت كماً كاًن يثادي واي منظماة الشابًو دط 
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األ ينيااة   كمااً دن ا بااً  بنااوة  ي اايوس لبوساايدطن يرماا  لمااً ( )الفتيااًن  

ر  اوه (  ذ كًست الشعيرة األسًسية  دطيثدي وي م رجًن األبً وريً )

 كماً(  اعتراف األباوين بًلع او الجدياد المرما  ل ادخوه واي العشايرة )

يشير دي ً   لى دن األسطورة ال ببية التاي  عاد ساببية لط اوس ا تفاًه األبً ورياً واي 

دسطورة المبًر ة التي يار  بين ميدسثوس طاك ًسثيوست طالتاي واً  وي اً األطه عان 

ًم ب ااااً ييوسي ااااوس ذط التاااارس األسااااوي التااااي قاااا  (طريااااق اليدعااااة )

(ت األمر الذي سجد له صدن وي ال صيدةت  ي  غدا مً  وه عيني )

( عندمً دغ ابه سا وك ميناوس  جاًد  ي يوس وً م ال واي )

 78 يريبوا 

طالاارب  بااين  ي اايوس طييوسي ااوس ع ااى النثااو الااذي دطهااثه ساافيرطيراس 

Sfyroeras ذا اإلطًر لي  م تغربً : وكل  من األرخون دط  ًكم د يناً ط ي ايوس وي و

( األ يني وي آن طا اد( كاًن يتماًوى ) النموذ( األص ي لثًكم د ينً طالفتى )

( الذي كًن ي ًم وي د ينً م  ييوسي وس وي ط وس ال طا( الم دس )

رخااون يتنااً ه عاان  طجتااه الم كااة وااي دطه ديااًم دعيااًي األسثي ااتيريًف و ااد كااًن األ

لديوسي وس ع ى النثو الاذي ياذكرسً بتارك  ي ايوس مثبوبتاه درياًيسي كاي يت طج اً 

ييوسي وس )طب ً  لمً طري وي األسطورة(ت ع مً  بأن األرخون سف ه وو مان كاًن يمثال 

    79يطر ييوسي وس وي وذا ال طا( الم دس

(  ثت عنوان " ي يوس" واي ماكل  اوار يادطر باين 18طيأ ي الديثيرامبوس )

كورس األ ينين طايجيوس  وه دسطورة م دم  ي يوس  لى د يناً   يا   وجاه كاورس 

األ ينيين  لى ايجيوس بًل ياه مندوشاين لماًذا  ط اق دباوار الثارو طسفيرواًك دوناًك 

يما ر ق باه  عدط قًيم ك دم دن لصوصً  سًقوا قطعًسً  من المًمية من المراعي ك دم مًذا

ب ذد الطري ةك  ويجيه ديجيوس: ل د د ى رسوه من   يموس طدخبرسي باأن رجاد  قوياً  

يت دم سثو د ينًت طيدمر كل مً يراد من المي وقً  العجيبة التي لم يعاد ي اتطي  د اد دن 

ك طمن وم الذين معه ك دوو جيش كبيري  روً ويت ًاه الكورس: طمن يكون وذا الرجل 

دد م  بع  د بًعهك طكيف لرجل دن ي تل كال وايالا الرجاًهك ال باد دن دم دسه د ى ط 

 ل ً   وو الذي د ى به لينت م مان الظاًلمين  ويجياه ايجياوس :  ساه ياأ ي ما  ا ناين مان 

طع اى صادرد ساترة  ت طبيدياه رمثاًن ت يتدلى من عن ه سيف ذط م ب  عًجي ت د بًعه

و طلدياه مان دوكاًر  لاه الثارو طير دي عبًاة طقبعة ع ى ردسه   سه وي م تبال الشابً

( لبًكيي يادي  18 لى  اأ ر ييثيرامباوس ) Burnett  طيشير بيرسيت 80طم  كه الكثير

 ي  يأ ي وي مكل  وار باين الكاورس المكاون مان قادامى الجناوي طم اك  ت بًلم رح

دسطوريت طال يوجاد وياه راطي يتثادي ب امير الغًئاه المفاري طال يوجاد وياه طصاف 
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  كماً يد اظ دن ال صايدة  نت اي كماً  بادد قصايدة كًواًوي  81 دم وياهلد تفًه الذي يُ 

)البرابارة(ف وًلمدينااة واي كاال مان الثااًلتين  نتظار جًماادة  واي  وقعً  ااً يطن دن  تيااذ 

االسااتعدايا  ال اارطرية  كمااً يوجااد سااوع ماان المفًرقااة التراجيديااة ف وًلم ااك ييشااى 

  ييشاى ابناه الاذي ساوف ين اذ الغريه الذي سوف ي ًجم المدينةت غير دساه واي الواقا 

طبًلتاًلي لي ات  راجياديً  ت المدينة  طع ى الرغم من اساه لاي  بًل صايدة مثًكاًة لفعال

طواي  لاى  ت بًلمف وم األرسطيت وإس ً  ثًكي عدم  يراك اإلس ًن لكل مً يثادي  ولاه

ي وي  ين ي  م بييرسا  82وذا الثد  عًلج المًية اليًم التي ينبثق عن ً الفعل التراجيدي 

Pearcy  األسطورة ياخل وذد ال صيد  لى  د ة دج اا دي ً  مشايرا   لاى الاردي الاذي

غيار الم صاوي البناه  ( واي طصاف ايجياوسIronyيرن سوعً  من المفًرقة ال ًخرة )

  83 ي يوس الذي ال يعروه

( عنااوان  "دبنااًا دستينااور اط ط ااه عااوية و ينااي"ت ط باادد (15ط ثماال ال صاايدة 

ً اإلمًرة  لى  ًسو  طجة دستينور الذي دكرم طواًية اليوساًسيين طهايف  م بًوتتً ية  تم وي 

 يا  قيال دن  طجتاه وتثات دباواو المعباد ل يوساًسيينت  ت "اإللياًذةطب ً  لمً جاًا واي "

ططصفت بأس ً مبي ة اآلل ة طكًونة د ينً كمً  تم اإلمًرة  لى دطيي يوس طمينايدططس  

طبعد دبيً  كثيرة مف وية يشًر  لى دن دبنًا دستينور قد د  ارطا المبعاو ين  لاى ساً ة 

وساًسيين   بعادوً استشار  ال ورت وي  اين دخبار دباووم الم اَك برياًموس بمطًلاه الي

الرسل خده المديناة ليث ارطا جميا  ساًية طارطاية طقًي  اً الع اكريينت طار فعات 

دصوا  م وي كل مكًن مبت  ين  لى اآلل ة طراوعين دكف ال راعة دن  نت اي د ا اس م  

 اام يط ااه الشااًعر ماان ربااة الشااعر دن    مااه ماان الااذي  ثاادي دطال  ك طيجيااه بأسااه 

ل ربااً  الث ان طالب ااًا )الياًريتي ( ماا ويا  ع اى مااً ي ااوهت مينايدططس الااذي جعا 

طخًطه الطارطاييين األ يارين لادن دريا  قاًئد   ن  ياوس لاي  واو الاذي يبار كال 

الويد  التي يعيش ً البشر الفًسون  طالبًو مفتوح ع اى مصارعيه دماًم كال البشار دن 

العدالاة ماريكة ل ام واي يتبعوا العدالة, ان ال عداا وم الاذين ييتاًر دبناًؤوم دن  كاون 

م ًكن مف دمً التع ًا و م الذين يج بون العًر طاليراو لمً وام وياه مان  ارف طلثاب م 

التي م قت دبنًا األرض )العمًل ة (  –ل يداع طالثمًقً   طبًلن بة ل والا وإن العدالة 

كفي ة ب م  طع ى الرغم من دن ال صايدة ع اى واذا النثاو  بادط خًرجاة  -المتغطرسين 

  طبًلن ابة لت نياة 84و ناًك مان يعت اد دس اً ييثيرامباوس ت لك ية عن الجاو الاديثيرامبيبً

ي اويوً   Pickard Cambridgeوًل صايدة كماً يد اظ بيكاًري كيمبرياد( ت العارض

طلاان  تغياار طبيعت ااً  ذا مااً غنًوااً كااورس يمثاال بعاا   ت الطااًب  ال ااريي ال صصااي

طو د  عن واذا   ي ولغاة ميصيً  ال صة  كمً دن موهوع الصراع غير معرطف  

ال صاايدة ماان سباارة اإل ااًرة طالثمااًس التااي ماان المفتاارض دن  صااً ه ال صاايدة 

  كماً يشاير 85الديثيرامبيةت طالتي  ظ ر  لى  د مً وي ماذرا  بنادارطس الديثيرامبياة

( in mediis rebus لى استيدام   نياة البادا مان طسا  األ اداي ) Pearcyبييرسي 
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يرامبية دي ً ت ط يثاًطه   باً  دن العارض األساطوري واي واذا وي وذد ال صيدة الديث

   دمً بًلن بة ل مثتون وًل صيدة  ي او مان 86الديثيرامبوس دي ً  مكون من  د ة اج ا

 العنصر الديوسي ي طكل مً ير ب  به من عنًصر مي   الديثيرامبوس عند بندارطس 

شير وي ً الشًعر  لاى دساه  ( بعنوان " يداس"  طي20ط أ ي ال صيدة ل ديثيرامبية )

وي مدينة اسابرطة الر باة غنات بناً  االسابرطيين الشا راطا  واذد األغنياةت عنادمً 

اساتطًع  ياداس االساابرطي الشاجًع دن يُعيااد مًربي اً  العااذراا ذا  اليادطي الجمي ااة 

بعد دن سجاً مان الماو  عنادمً دعطاًد بوسايدطن عج اة  ت طالشعر البنف جي  لى ططن ً

 لى دط سوس ابان آريا  ذي الادرع  ت سريعة طدرس ه  لى ب ورطن العتيدة  ربية طجيًيا  

 الذوبي  

 ت 87ال  وجاد ساون ماذرا  متناً رة ت طويمً عدا وذد ال صًئد الديثيرامبياة ال ات

 مكنناً مان  ( التاي ال28)دوم ً  بًلن بة لموهوع وذا البث  وي الشذرة الديثيرامبياة 

و م طاه  لمعنى مً جًا وي ًت سظرا  القت ًب ً طكثرة مً ب ً من وجوا    ال دسنً س ثظ 

 العنصر األبولوسي ممت جً  بًلعنصر األطروي  بوهوحف كمً يظ ر وي األبيً  التًلية:
 ثمرة )ابن( أوياجروس 

                                                          الزكية الجديرة بالمدح والثناء    

ابن ربة الشعر ذات الشعر الجميل،                      

                                                                     الذي )كرمه( أبولون    

  مخضع القوس ورامي )السهام( من بعيد.

 
 –من وذا العرض لم مون الشذرا  الديثيرامبية عناد بًكي يادي  يت ا  دساه 

عناد بنادارطس  ال صيدة الديثيرامبيةع ى الرغم من ظ ور بع  العنًصر التي مي   

و د  - طمن ً استدعًا ربة الشعر طاإلمًرة  لى المدينة المتع  ة بموهوع ال صيدة د يًسً  

سظم ييثيرامبيً  ذا  سمً  جديدة ميت فة عن   ك التي سظم ً بندارطس  طوي سمً  

ديثيرامبوس )التي كًست قد س كت لنف  ً طري اً  متطاورا  عان الا  مت بص ة ل تراجيديً 

امتاداي عنصار  -1  طدوم وذد ال مً  واي:الذي  طور  منه ( خًصة من سً ية البنًا

ال ااري ال صصااي األسااطوريف وااإذا كااًن بناادارطس قااد اوااتم بًلااديثيرامبوس بوصاافه 

بادد   -2  89ومان الواها  دن بًكيي يادي  ي اتم بًل صاة طال اري األساطوري ت دسشوية

طواي  ت (in midiis rebusدط  in midias resال ا  مان طسا  األ اداي )دط ماً 

ال مة التي يرن البع  دن بًكيي يدي  قد است  م ً مان التراجياديً إلهافًا ساوع مان 

   يم ال صيدة الديثيرامبية  لى دج اات األمر  -3 90الو دة وي الثدي طال مًن طالمكًن

  طل اد 91صوهالذي يذكرسً دي ً  بمً يثدي وي التراجيديًت  ي   ن  م الم ر ية  لى و

صً ه  بني بًكيي يدي  لت نيً  التراجيديً وي ال ري ال صصي ع ى وذا النثاو غيًباً  

ل عنصر الديوسي ي طظ ورا  ل عنصر االبول وسيت  لى جًساه ظ اور العنصار البطاولي 



 والحديث  القديم   اليوناني  الشعر في  الديثيرامبوس

126 
 

ألبطًه ال  ر ب  دسًطيروم )التي  عاد الموهاوع الرئي اي لاديثيرامبيً  بًكي يادي ( 

بًي اه  طالثاق دن الاديثيرامبوس قاد و اد موهاوعه األصا ي بديوسي وست طبط وس ع

المتمثل وي عدقته بديوسي وس وي دغ ه مً لدينً من ييثيرامبياً  ل اذا الشاًعرت وناتج 

و ام  عاد دساطورة ييوسي اوس واي بيات  ت عن ذلك  غير وي س يج األغنية الديثيرامبياة

 ه  ولاه ب ياة خياوط ال صيد طلم يعد الياي  الديوسي اي واو الياي  الارئي  الاذي  ُغا 

ال صيدةت مثل االمتراك وي ط اوس عبًي اه مان قبال الشاًعر ط مجياد الثيا  المكاًسي 

طالرم ية الديوسي ية لمفريا  الطبيعاة   ن واذا التارايف باين  بناي   نياً  دط سامً  

 راجيدية طغيًو العنصر الديوسي اي عان موهاوع ً الارئي ت يمكان ان ييياد طج اة 

و وذا العنصر كًن وي  طًر التأ ر بتطور التراجيديًت التاي لام النظر التي  رن دن غيً

يعد موهوع ً الارئي  واو ييوسي اوس ع اى الارغم مان طجاوي الظاده البًكيياة دط 

الثبكة الديوسي ية ع ى النثو الذي سبق دن دطهثنًد وي دكثر من موقا  واي يراساً نً 

  92ال ًب ة

 

 ثالثا  : سيكيليانوس
الديثيرامبيااة عنااد ساايكي يًسوس وااي مجموعااة ماان ال صااًئد دط طال  تمثاال المااًية 

األسًميد كمً واو الثاًه عناد كال مان بنادارطس طبًكيي يادي ت بال  تمثال واي عم اين 

يندرجًن  ثت سوعين ميت فين من الشعر  دطل مً قصيدة غنًئية بعنوان "ييثيرامبوس" 

(Διθύραμβοςت سشر  همن مجموعاة مان ال صاًئد الغنًئياة التاي  ث) مال عناوان

  طوي عنوان وذا الديوان Επίνικοι Α'( "1912  - 1913)93"دسًميد النصر االطلى"

سجد صدن لكل من بيندارطس طبًكيي يدي  ال ذين امات را ب صاًئد النصار واي الشاعر 

  طال صيدة  أ ي وي مكل قصيدة غنًئية وي سبرة  مًسية م تو ًة مان 94اليوسًسي ال ديم

طالتاي  95(1913 -1912لجيش اليوسًسي وي  رطو الب  ًن )االستصًرا  التي     ً ا

  طلمً كاًن الجاو الباًكيي 96كُتبت  وي دجوائ ً وذد ال صيدة طمًرك وي ً الشًعر سف ه

وإن من الصاعه دن سفصال  ت ي يطر ع ى دجواا ال صيدة طيتوغل وي كل  نًيً ال صيدة

 اي وي اً كماً سابق ط نًطلناًد بين الت نية التي استيدم ً لبنًا قصيد ه طالعنصر الديوسي

وااي قصااًئد كاال ماان بناادارطس طبًكيي ياادي   طسظاارا  لمااً غ ااف بااه الشااًعر مًي ااه 

واإن  ثاري العنصار الديوسي اي  ت الديثيرامبية من وًلة من المجً  طسيً( من الرم ية

ط أ يرد وي س يج المًية الديثيرامبية يتط اه مناً البثا  عان دساطورة ييوسي اوس واي 

دطال ت كاي ساتمكن مان واك الشافرة الديوسي اية وي اً ط ل اًا ال اوا ع اى   نًيً ال صيدة 

بنيت ًف ط اأ ي اإلماًرة  لاى دساطورة ييوسي اوس واي دطاخار ال صايدة ف وفاي  صاوير 

 ي وه:   ت الشًعر لثًلة استشًئه بًلنصر )استصًر الجيش اليوسًسي( الذي غدا طميكً  
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 فها هو، ياديونيسوس، عدلك البالغ النفاذ يوشك )أن يتحقق( 

 وتتحطم على صخورك كذبة بنثيوس

بين أنياب األسود! وها هي الذئاب الممزقة إربا  إربا تعوي   

مً دن س رد وذد األبيً   تى ستذكر دساطورة ييوسي اوس طبنثياوس التاي ك اًوً 

يوربيدي   وب ً التراجيدي وي م ر ية عًبادا  باًكيوست وديوسي اوس قاد د اى  لاى 

طيبة ب دف سشر عبًي ه طاالست ًم ألمه سيمي ي من كل من ي ًطم وذد العبًية  طلماً كاًن 

عدااد ل ذد العباًية و اد اسات م مناه ييوسي اوس  ل اد دصاًو دماه  بنثيوس وو الذي دع ن

دجًطي بجنون بًكيي م قت ع ى   رد  بن اً الاذي صاورد ل اً ييني اوس واي صاورة 

 مثل الصورة الثيواسية لإلله ذا هت دي دس ً وي طالبًكييً  قد م قن بنثياوس درباً  بعاد 

(  طيعنى واذا دسناً 98دط الثوردن  مًوى م  الصورة الثيواسية لديوسي وس )طوو العجل 

التاي اعتادسً ع ي اً عناد ماًعري  –ونً بصادي س ايتين لديوسي اوس  الن اية األطلاى 

وي دسطورة ييوسي وس الديثيرامبوس )ذي المولدين الذي  -الديثيرامبوس الكدسيكيين

طلد من ر ام سايمي ي طوياذ  ياوس(ت طالتاي دماًر  لي اً يوريبيادي  دي اً  واي  نًياً 

ت دمً الن ية الثًسية و ي الن اية األطروياة  طواذد الن اية  عتماد 99المذكورة  راجيديته

ع ى دسطورة ييوسي وس  اجريوست التي ربطت الدراسً  الثديثة بين ً طبين دبطاًه 

  100التراجيديً اليوسًسية ال ديمة بتأ ير من الشًعر طالفي  وف األلمًسي وريادريش سيتشاه

 ً وذد الن ية األطروية وإن التيً ين قد م قاوا دطصاًه ططب ً  لهسطورة التي  عتمد ع ي

الطفل ييوسي وس ابن  يوس طبيرسيفوسي  طوذد الن ية األطروية ال  ي و مان عنصار 

دبولوسي   ي  طه  التيً ين دع ًا ييوسي وس بعد دن م قود وي مرجل طع ادطا باه 

تاي  نطاق بنباواة  لى دبولاون الاذي طهاعه قريباً  مان م عاد البيثياة )كًوناة دبولاون ال

  طبناًا  ع اى واً ين الن ايتين واإن ع يناً دن سبثا  عان الياي  الديوسي اي 101يي في(

 الرئي  الذي س جت  وله المًية الديثيرامبية وي وذد ال صيدة  طلنبدد من بدايت ً:

! 

102! 

 آه كيف يثب فجأة قلبي، الذي أسعده الصمت 

 الذي سمع )صوت( التعطش للدماء  األسدمثل 

 ! جبال  من شذى الربيع وعطرهفوق 

 آه كيف عطر البلسم نبات الزعتر المتموج ذا العطر الشذي 

 القدم الخفيفة باألجنحة، الممر الصاعد وكيف زود 

    تدقد ازدر ولهي الطقوسية السرية إذ أن وليمة
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 ، داخل أحشائي، النكهة القدسية لدى )األرباب( الخالدين! 

 ن الشًعر منذ وذد الف رة األطلى من ال صيدة يبدط طكأسه يمً ال باين الثارو طالط ا  

يجاري كًألساد الماتعطش ال ري: ويت ًاه عن مدن ال عًية التاي غمار  ق باه وأخاذ 

ل دمًا ع ى الجبًه التي اكت ت بنبً ً  الربيا  ط واوردت كياف دصابثت قادمًد خفيفاة 

مثل الطًئرت طكيف  معر بًل ذة طالوله الذي يشعر به المشًرك دط وي الط وس ال رية  

طيااذكرسً جااو الربياا  طالمشااًركة وااي الط ااوس الدينيااة بجااو الربياا  وااي ييثيرامبيااً  

ة الشًعر وي المشًركة وي الط وس  ط ن كًست الرغباة واي المشاًركة بندارطس طرغب

وإس اً  ت عند بندارطس سوف  تث ق من خده  سشًي ييثيرامبية  رهى عن اً الموسايً 

 تث ااق عنااد ساايكي يًسوس بشاارف المشااًركة وااي الثاارو دي ااً   ط ذا كًساات مشااًركة 

بية واي اال تفاًهت واإن الشًعر عند بندرطس  تمثل وي مجري المشًركة ب صيدة ييثيرام

المشااًركة عنااد ساايكي يًسوس  كت ااه معنااى دكثاار ط وسااية طدكثاار قربااً   لااى رطح 

التراجيديً  وًلشًعر يمً ل بين الجندي المشًرك وي الثرو من سً ية طالعًبد المشاًرك 

وي اال تفًال  الديوسي ية طالط وس ال رية من سً ية دخرنت دط بمعنى آخر بين سف اه 

مداوعً  عن ططنه )اليوسًن( طسف ه األخرن بوصفه مشًركً  وي ا تفاًال   بوصفه جنديً  

ييوسي وس طط وسه ال رية  طمعنى ذلك  دطي سوع من التمًوي بين الجنادي الماداو  

( الاذي θίασοςعن ططنه طبين الم  ن وي الط وس دط الراق  وي الجوقة )الثيًسوس 

 اجًم الديوسي ايت ال اذين ياذكراسً يعبر عان الو ادة التاي  ر كا  ع اى الم اًطاة طاالس

بًلعدقااة بااين دع ااًا الكااورس دط الثيًسااوس الديوسي ااي وااي م اار ية عًبااادا  

  طعدقااة الو اادة وااذد  ر كاا  ع ااى الصاافة الطوطميااة لديوسي ااوس 103بااًكيوس

)ييثيرامبوس( طالرمو  الديوسي ية بل طد بًعه المكوسين ل ثيًساوس الديوسي اي )طع اى 

  طيبدط  أ ير وذا المف وم الطوطمي المر ب  ب ايًر الث اًرة 104ال ً يرطي(األخ  

 Κέκκουاليوسًسية ال ديمة ط ف يرا  المثد ين ل ً واي سايكي يًسوس واي  ماًرة كيكاو 

سيك يًسوس قد  اأ ر بتف ايرا  المثاد ين ل مجتما  اليوساًسي ال اديم طمان بيان م   لى دن

المشًركة الطوطمية )دط ط   التناًطه  ويمً يي  ع د الص ة بين Morganمورجًن 

ط أ ي وذد العدقاة مان االس اجًم طالم اًطاة ياخال المثاي    105الطوطمي( طاألهثية

الداللي الديوسي ي مت ًطقة م  التجربة األكثر  يوية التي ينشدوً سايكي يًسوست طالتاي 

 تمثاااال ويمااااً دط ااااق ع يااااه اليوسااااًسيون ال اااادمًا "الاااارطح البًكييااااة الم دسااااة" 

طالتي  ييي  لى خرط( الفري من ذا يتهت  س ً سشوة التو اد باين  ت 

وي الرطح  - Παπαδάκηوي ردي  –طمً يمي  روًر ييوسي وس   106اآلسً ط"الد دسً"

(   طواذد الارطح Μαιναδισμόςالبًكيية التي وي الوجاه اآلخار ل ارطح المًينًيياة )

البًكيية  عبار عان النشاوة اإلل ياة التاي  ظ ار و اًئل الطبيعاة اإلس اًسية ال الغرائا  

الثيواسية  طوذا يثدي من خده الط وس الت  ينية التي يتماًوى وي اً الم  َان ما  الارو 

)ييوسي وس(ت طيكت ه وي ً الصبغة البًكيية الث ي ية الميتًرطن و ا  طلاي  كال مان 
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ًية ييوسي وس  طالشًعر سف ه يمت ك وذد الرطح البًكيياة طسا  الرعاه يشًرك وي عب

كماً دن الصافة   107الذي يصورد لنً وي عدي مان األبياً  واي قصايدة "ييثيرامباوس"

الثربية دط ال تًلية ل ثيًسوس الديوسي ي ال  عدم دن  جد لنف  ً ماً يوا ي اً واي ال ايًر 

يديً ذا  ًف طلاي  ديه ع اى ذلاك مان دن الث ًري اليوسًسي ال ديم بل ط تى وي التراج

ييوسي وس وي م ر ية عًبدا  بًكيوس وي صراعه هد بينثيوس طقوا اه ي ادي بأساه 

  كماً  اأ ي 108سوف يو د المًينًيا  )دع ًا الثيًسوس( طي ويون  لى ساً ة الاوغى

وااي وااذا ال اايًر دطجااه الشاابه ال ويااة التااي  اارب  بااين ال ااً يرطي )األع ااًا الااذكور 

( واي  طاًر الممً  اة باين س الديوسي اي( طالكاوريتي  الم ا ثين )ل ثيًسو

(  يوس طالكورطس ييوسي وس طالممً  ة بين الكورطس الفتاى الكورطس )

   109( الذي ي عه يطرا  بًر ا  واي ط اوس العباًية طاال تفاًال  الديوسي اية)

لتمااًوي يصااور ق بااه  كًألسااد طوااي رساام ساايكي يًسوس ل جااو العااًم المصااً ه ل ااذا ا

  وًألسد ييوسي وس ونً 110المتعطش ل دمًا  طاألسد يدخل وي  طًر الرم ية الديوسي ية

  كمً دسه يتمًمى م  ماً 111يعبر عن رطح الثرية التي سوف  طري المثتل من اليوسًن

ا بعه سيكي يًسوس وي قصًئدد المبكرة ف   ذ دسه يثدي سوعً  مان التماًوي باين مفاريا  

العًلم الطبيعي من سً ية طمفريا  العاًلم واور الطبيعاي )ال اون اإلل ياة ( مان سً ياة 

  طل د  طي ه لوعته الم دسة ياخل  وذد الط وس ب دم خفيفة   ون ع ى   ا ق 112دخرن

طوااو عنصاار ييوسي ااي عااًية مااً يااأ ي وااي ساايًر   اا ق البًكييااً  ب يااًية  ت الجبااًه

الديثيرامبية التًسعة عشرة لبًخ يدي  )المتأ ر  ييوسي وس ل جبًهف و د ردينً من قبل وي

بًلتراجيااااديً( دن ييوسي ااااوس يُوصااااف بأسااااه مثفاااا  البًكييااااً  دط مثرهاااا ن 

 لاااى دساااه ب ااابه  اساااتيدام  Μάλλαμος(  ط شاااير ماااًالموس  )

وااإن الجباال وااي مااعرد يثتااون ع ااى معنااى الكفااًح دط  ت ساايكي يًسوس المماان ج ل مجااً 

مان  (ορειβασία)طدن مو يفاة   ا ق الجباًه  ت الصراع طالريًهة الط وسية ال ارية

قِبَ ه دط من قِبَل دبطًله عًية مً  ف   المجًه ل ط وس الديوسي ية كمً يظ ر وي العناوان 

 ي ً  وشي ً: طوذا مً  تكشف عنه ال صيدة م  113الب ي  ل صيدة "ييثيرامبوس"
:

! 

! 

!

 

 ، فسوف تخطو، أيها النصر،سيطرت على الحرب روح باكخوسوهنا قلت : "لو  

    جزيرةُ ساالمينا الخالدةعلى الزنابق! وسوف تحيل 
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 رالدافئة  إلى َزبد من الدماء! بموجتها الطاهرة الغُدُ 

 فتضحية إفيجينيا فقط، في نفسها )نفسيا (، لن تكون كافية،

 إن ابن أتريوس يفقدها في أحضان )آلهة ( األوليمبوس 

 بيد أنك شاهدته وهو يمزق أوصال ظبية ال مثيل لها )على المذبح(. 

ال صيدة ي تدعي الشًعر رطح بًكيوس لت يطر واي المكاًن وفي وذد الف رة الثًسية من 

وي الوقت سف اه الاذي ي اتدعي وياه رطح التراجياديً اليوسًسياة مارة دخارنت  ت طال مًن

بًإلمًرة  لى الموقعة التي مث ت موهوع م ر ية الفرس عناد دي ايي وس  طيواصال 

دن يشًرك بًكيوس  ذلك بًإلمًرة  لى  سموذ( الفداا التراجيدي  و و يعبر عن دم ه وي

وي الثارو  تاى يتث اق النصار م اتدعيً    اثية  ويجينياً بنف ا ً )مان دجال  بثاًر 

األسطوه اليوسًسي( )طم تدركً  دن مثل وذد الت ثية ال يكفي دن  تم و   ع ى م اتون 

 ذكرسً بماً طري واي   Φυλακτός و ذد األبيً  وي اعت ًي ويدكتوس  المعًسًة النف ية(

( طيد ظ  شًب ً  بين مً 1590-1587م ر ية  ويجينيً وي دطلي  ليوريبيدي  )دبيً  

 تى ع ى م تون األلفًظت غير دسنً ال س تطي  م  ذلاك دن س اوه دن سايكي يًسوس يتبا  

يوريبياادي   مًمااً ت و ااو ي اايف عنصاارا  جدياادا  طوااو   اا يم  ويجينيااً أل  ااًن آل ااة 

إويجينيً  عًسي ع ى الم تون النف ي ألن الت ثية قد  مت بظبية مكًس ً  األطليمبوسف و

  115طوي  ُ دم وي قصيدة سيكي يًسوس بوصف ً سموذجً  ل فداا

116! 

 وكانت نظرتي كالسماء الصافية تعانق عاليا  قمتي

 ، كمثل أقالم  )مشرعة( في عذوبة الفجر، البرناسوسجبل  

 شعلة  وكأنه أما الثيرسوس الذي كنت أمسكه بيداي،

 يطن لهيبها ويدوي من فرط شدته وكثافته،

 لنشيد الذي كنت أفكر فيه )وأترنم به( داخل قلبي، فكان يزأر )وهو يشدو( با 

 أبوللون(!  )نشيدنشيد البايان تترنم ب اليونان كلهاكما لو كانت 

 ياا  يصااور الشااًعر  ت وفااي وااذد الف اارة الثًلثااة يتصااًعد العنصاار الديوسي ااي

)الجندي( سف ه طوو يرمق جبل البرسًسوس طيم ك  الثيرسوس )الذي يم ك باه عبادة 

بًكيوس طوم يشًركون وي الرق ( كًلشع ة وي يددت طصو  ل يب ً مثل خوار الثاور 

وي ق بهت بينمً  نشد اليوسًن ك  ً سشيد البيًن  مجيدا  ألب  اون   ساه يم اك بيدياه رما ين 

ومً الثيرسوس الذي قطعت باه دجاًطي دطصاًه و اذة كبادوً بنثياوس واي ييوسي يينت ط

طمع ة النًر التي يشبه صاو  ً بياوار الثاور د اد دما ر الصاور  117عًبدا  بًكيوس

  طوكذا وإن الجبل الذي واو موهاوع الت ا ق الباًكيي 118الثيواسية لديوسي وس دي ً  

(ορειβασία)  وو جبل رسًسوس الذي يثت ن المشًر  ليه سًب ً  لي  جبد  عًييً ت بل

سبواة يي في طمعبد اإلله دبولونت طيمثل بذلك د اد المناًطق الم دساة واي بادي اليوساًن 
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ك  ً  و او وناً  ذن يمثال    اة الوصال باين ييوسي اوس الاذي  اتم ط وساه )واي واذد 

ال صيدة( ع ى وذا الجبل طدبولون طالثي  المكًسي المفعام باًلرطح ال ومياة التاي  رما  

موقعة سًالمي   طوذا ماً ي ارد البيات األخيار مان الف ارة الثًلثاة:  يا  دصابثت ل ً 

اليوساًن ك  ااً  نشاد البًيااًن )سشايد دبولااون(   ن طرطي البًياًن وااي واذا ال اايًر يااذكرسً 

بااورطيد وااي ال صاايدة الديثيرامبيااة ال ااًبعة عشاارة لبًكيي ياادي  عناادمً دسشاادد الفتيااًن 

نة بعد خرط(  ي ايوس مان البثار يطن دن يم  اه األ ينيون طالعذارن ع ى متن ال في

سوات  ال دن الفرر باين الثاًلتين واو   اور الارطح البًكيياة مان عدماه  واإذا كاًن 

العنصر األبولوسي عند بًكيي يدي  قد صً به غيًو ل عنصر الباًكييت ع اى م اتون 

تدعًوً وإن جو الثرو   يمين ع يه الرطح البًكيية التاي اسا  ت طاق  ال صيدة ع ى األقل

    الشًعر منذ مط   قصيد ه   م ي تمر الشًعر وي استدعًا رطح دبطًه التراجيديً:
 

!

 

 أه يانيران )قلبي(، في احتفال ولهي الطقوسي السري، 

 تفع بي من أجل اليونان! فبخفقة واحدة من جناحيه ار

 قلبي إلى سكينة أوليمبيا المطبقة، 

 وفي أعماق رباطة الجأش حيث أشرقت علي السعادة،

 تهمس في أذني، ماكاريا، بنت هرقل،  

 . ويوادني من حجرة زواجها الذي يتأجج نارا

الاذي يشاعر وياه بصادن النياران  -وفي وذد الف رة الرابعة يصور الشاًعر ق باه 

طواو يث اق واي سامًا مديناة دطليمبياً  -الط اوس ال ارية المتأججة ططل  الرق  واي 

م تدعيً  بع  الشيصيً  الن ًئية )مًكًريً بنات ورقال طياوايسي  طجاة كًباًسيوس( 

 ن سيكي يًسوس يأخذسً مرة  ًسية  لى   التي  مثل رم ا  ل فداا طالت ثية من اجل الوطن

الن ًئية طالفداا وي م ار يً  الم ً ة التراجيدية التي  تمثل وي ً العدقة بين البطولة 

الساايمً الن ااًئيةت عنااد ت يوريباادي ت األماار الااذي يعكاا   عجًبااً  مبكاارا  منااه بًلبطولة

يشير واي واذد  -  Φυλακτόςكمً يد ظ ويدكتوس  - ن سيكي يًسوس  120يوريبيدي 

الف رة  لى مًكًريً ابنة ورقل طيوايسي  طجة كًبًسيوس ال تًين  مثدن سماًذ( ل ت اثية 

( ليوريبيادي  بًلن ابة 506 -500كمً يظ ر وي م ر ية دبنًا ورقل )دبياً   ت لنف بً

( ليوريبياادي  بًلن اابة ل ثًسيااة  1007-999لهطلااىت طم اار ية ال ااًرعً  )دبيااً  

طييكد البً   ار بًط وذد البطولة الن ًئية بًلرطح الديوسي ية عند سيكي يًسوس وي   اك 

و الب  ًن طواي الجاو الثمًساي الاذي ماًرك وياه الفترةف وًل صيدة قد سظمت  بًن  رط

الشًعر سف ه  طمً يتم التعبير عنه ب وة وي وذد ال صيدة وماً عنصارا الفاداا طالبطولاة 
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ياوايسي(   -مًكًرياً  –ال ذان  م التعبير عن مً مان خاده ميصايً  س اًئية ) ويجينياً 

طح الديوسي اية التاي طوذا االر بًط بين الشيصية الن ًئية طباين البطولاة يتواواق طالار

سظم ب ً الشًعر قصاًئدد واي   اك الث باة  وًلثماًس الاوطني الاذي سايطر ع اى رطح 

سيكي يًسوس خده   ك الث بة الثربية قد  م التعبير عنه مان خاده  رماو  ييوسي ايةت 

طمن خده ميصيً  من الدرامً اليوسًسية ال ديمةت خًصة  راجيديً  يوريبيدي   واي 

دخرن )مثل وترة المثًطلة الدلفية( كًن واذا الثماًس الاوطني ينبثاق  ين دسه وي   ه 

   121من  راجيديً  دي يي وس

طواي الف ارة اليًم اة مان ال صاايدة يصاور الشاًعر كياف ياوقظ الااديثيرامبوس 

)ييوسي اااااااااااااااااااااااااااااوس( الصااااااااااااااااااااااااااااادطر النًئماااااااااااااااااااااااااااااة 

ياانفخ  لااه (ت طكيااف )

طلع ناً سد اظ وناً دن   الثرو آريا  سفيارد وت اتجيه جباًه اليوساًن طدطييت اً ل ناداا

التًرييي لك مة ييثيرامبوس ف و و مان سً ياة ل اه لديوسي اوست  الشًعر يمود بًلمعنى

طوو من سً ية دخرن دسشوية سصر  مت ئ بارطح الثمًساةت طواو  موياه ي ايطر ع اى 

  122ييثيرامبيً  الشًعر   م يشير الشًعر  لى مً  فع اه سفياة دريا  واي باور الثارو

د  عارش د شاًئه بادال  مان طييتتم بتعظيم الثي  المكًسي مشيرا   لى دن اليوسًن قد  بو

( 70bق به  طربمً سجد ونً صدن لمً ال ظنًد من قبال  واي الشاذرة الديثيرامبياة رقام )

عند بندارطست مفًيد دن  مجيد الثيا  المكاًسي يت ا  ليشامل اليوساًن ك  اً  طلكان واذا 

كماً سانرن واي ييثيرامباوس الاورية  تاى  -التمجيد سوف يتصًعد عند سايكي يًسوس 

 مرك ية اليوسًسية  يعبر عن ال

طيبدد الج ا الثًسي من ال صيدة  بف ارة يصاف وي اً الشاًعر  ًلاة الجايش الاذي 

معر  ًسية بيفة قدميه بعد دن  نًوت  لى خيًممه رائثة  ال عتر النًبت وي الفجر ع ى 

وي  اين اساتي ظت األرض  ت الجبًه اليوسًسية  وأصب  جنويد كًألسوي المتعطشة ل دمًا

 اليًلدةت طوو  الصيور الدلفية ع ى صدطر العدطت طوبت رياًح م دساة مان الغًباً 

طدسااًر  األسااًطيُر النًئمااةُ الع ااوه  طوااي الف اارة الثًسيااة  يصااور وي ااً   ااوه الصاايف 

وياوقظ اإللاه كاي ي تأصال  ت طا يوًر المرط( ط  ًعف ً طقوة الع ائم ط باً  األرض

ثتل  وفي وذا الجو البًكيي طوذا الكورس المثًرو  ذن  يصب  اإلله مأوة ال مجي الم

 طيغا ه 123)ييوسي وس طب ً  ل يًر ال صيدة( وو المنوط بد ر العدط طاست صًه مأوته

الشًعر بذلك س يج قصيد ه التاي يتواماج وياه الياي  الديوسي اي الارئي  ما  طالياي  

ال ومية طرمو  الصورة الديوسي اية  األبولوسيت م  خيوط الثي  المكًسي المفعم بًلرطح

طاال تفًلية التي يتمًوى وي ً الجنوي المثًربون م  الراقصين وي الثيًسوس ) الجوقاة( 

الديوسي ي  طيوقظ الاديثيرامبوس )ييوسي اوس(  تاى الصادطر الم اتغرقة واي الناومت 

 ويثمى الوطي  طيب   د ون المعركة طالرق  دطجه وي آن  طا د:    
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 )الراقصين( من قمة إلى قمة وتتألق  جوقة ترحل 

 !يسقط بفعل رصاصةالراقص األمامي الذي  سرعان ما يتغير

 يدخل أوال  )إلى حلبة الرقص(! فيرمي بالمنديل الجميل بسرعة ؛ فمن ذا الذي 

 فيا أماه، يايونان، لقد ابتهجت الوديان بفعل جوقاتك )الراقصة(  

 أنظري كيف يتصرف شبابك ويتألق بفعل العرق؟ 

 كما لو انه  )موكب( زفاف يتحرك في البستان خالل شهر مايو! 

 و و وي وذد الف رة الثًلثة )من الج ا الثًسي( ي تمر واي طصاف الثارو طكأس اً

 نت ال مان قماة  ت ا تفًه ط وسي مًجنت الجيش ويه جمًعة مان الراقصاين )الكاورس(

جبل  لى دخرن  طعندمً ي    الاراق  األطه بفعال الرصاًر ي  اي بًلمناديل ل خار 

الذي يأخذ يطرد وي الرق   طوكذا  بت ج طييًن اليوسًن ط  واو بفعال مابًب ً المتاألق 

 كمً لو كًست ب تًسً  وي م ر مًيو  

الف رة الرابعة )التي   ي وذد األبيً ( يصاف جناوي الجايش بًلشابًو الاذي  طوي

ت صًئدة النصرت طوي  يطاو ط  ارو ب ايف ً 125يمً ل بينه طبين در مي  ربة الصيد

وتُ اا   عاادطوً  طونااً يااأ ي يطر در مااي  دخاات دبولااون التااي ُطصاافت  وااي الن اايج 

رك بيفاةت طدس اً قاد رطهات ( بأس اً  تثا 70bالديثيرامبي عند بيندارطس وي الشذرة )

األسوي وي ط وس بًكيية عنيفة  طواي وناً )واي قصايدة ييثيرامباوس(  وصاف بأس اً 

بَه بًلشابًو ) ( طواي  ثاه واي معركاة Νιότηالعذراا در مي ت صاًئدة النصارت ط ُشاَ

  ط بادط لاي 126ط  ارو ب ايف ً الاذوبي ت مبت جة ط تثرك )بيفة طرماًقة ( كاًلغ اه

طكأس ً م يج من صورة الثرية التي  ثمل سيف ً عند ساولوموس صورة ار مي  وذد 

طصاورة در ماي  مرطهاة األساوي واي ييثيرامبياة بنادارطس  كماً دن در ماي   باادط 

طكأس ااً    ااة ماان    ااً  الوصاال بااين العنصاارين الديوسي ااي )بًعتبًروااً مرطهااة 

باذلك  الو وش وي ط وس بًكيية( طالعنصر األبولوسي بًعتبًروً دخات دبولاون  طواو

 صدير لدطر كد العنصرين وي بًقي ال صايدة التاي  جاري  تاى س ًيت اً ع اى النثاو 

 التًلي:
! ! ! 
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 إلى األمام إلى األمام! ففي سيركم انبعثت النفحة المقدسة ! 

 يُسمع في الهواء )الطلق(.  حين كان النشيد العذري 

 وانسكب مع )أشعة( الشمس،   فتمدد البايان النقي 

 وحرثت النِعم اإللهية الصدوروبذرتها، 

 وتجلت اآللهة في هذا اليوم الطاهر  

 وهبت نفحة من بان وغمرت العدو، 

 وأطلق أبولون سهامه من األثير البتول 

 ، صدور )البشر( الفانين الديثيرامبوسوأنت توقظ بسرعة، أيها 

وفي وذد الف رة اليًم ة من الج ا الثًسي يصف الشًعر   ادم الجايش واي  اين 

سشيد البًيًن ألبولون ط ثل البركاة اإلل ياة واي دو ادة ال اوم يع و سشيد العذارن طينتشر 

طيُط اق   ط  يد الصدطر خصاوبة ط تج اى اآلل اة ط  اه سفثاة اإللاه باًن ع اى العادط

دبولاون سا ًمه ماان ر ام العااذراا   يارا طيُاوقِظ الااديثيرامبوس )ييوسي اوس( صاادطر 

التشاًبه باين معركاة  طاإلمًرة  لى بًن وي وذا ال يًر  اأ ي لتادلل ع اى عدقاةالبشر  

مًرا ون طاستصًرا  الجيش اليوسًسي واي  ارطو الب  اًن  وكماً ساًعد باًن اليوساًسيين 

ال دمًا وي االستصًر ع ى الفارست واإن سفثاة الياوف البًسياة ذا  اً  غمار اآلن العادط 

طوي  مًرة  عيدسً  لى الثي  التراجيدي الذي عولج خدلاه واذا   128لتطريد من اليوسًن

 ام  تصاًعد ط يارة  االستصًر وي م ر ية الفرس ع ى النثاو الاذي ساب ت اإلماًرة  لياه 

 الرطح البًكيية التراجيدية وي الوقت سف ه الذي  تصًعد ويه ط ير ً الثرو طالمشًركة وي الط وس : 

 
! 

 

 

 

129! 

 النصر المؤزر !  يا ربة قدميك، عند  بالثيرسوس أما أنا فأقذف 

 روحا  غنية، البرناسوسفلقد منحتني نفحة 

 أحتفظ برعب الباكخيةحتى أستطيع أن 

 ، كأنه السيف غير معلق في غمدهعقليفي 

 أوكأنه دمي الذي أسعده الحظ على القمم الهادئة.

 فها هو، ياديونيسوس، عدلك البالغ النفاذ يوشك )أن يتحقق( 

 بنثيوسوتتحطم على صخورك كذبة 

 وها هي الذئاب الممزقة إربا  إربا تعوي بين أنياب األسود! 

وفي وذد الف رة األطلى من الج ا الثًل  طاألخير ييًطه ييوسي وس ممً د  باين 

استصًر الجيش اليوسًسي واي المعركاة ططاري المثتال طباين استصاًر ييوسي اوس ع اى 

الجندي وي سشوة النصر  لاى  بينثيوس لنشر عبًي ه طط وسه ال رية  و د  ثوه الشًعر
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ي  ااي بًلثيرسااوس ع ااى قدميااه كعدمااة ماان عدمااً   ت راقاا  وااي جوقااة ييوسي ااوس

النصر  طالثيرسوس وو د اد رماو  العباًية الديوسي اية الاذي يم اك باه دهاًا جوقاة 

ييوسي وس )جمًعة العبدة الراقصين( وي الط وس الديوسي يةت طالذي مووت به الن ًا 

" ل تل بنثيوس ط م ي هف كماً دن الشاًعر دصاب  يثاتفظ برعاه بًكيوسعًبدا  وي "

البًكيية كًل يف وي غمدد  طوذد الرطح البًكيية  عبر عن النشوة اإلل ياة التاي  ظ ار 

و ًئل الطبيعة اإلس ًسية ال الغرائ  الثيواسية  يثدي وذا من خاده الط اوس الت  ينياة 

   ن سيطرة رطح دسطورة بينثياوس 130 وس(التي يتمًوى وي ً الم  َن م  الرو )ييوسي

كمً  مت معًلجت اً واي  راجيدياة عًبادا  باًكيوس ليوربيادي  ع اى ال صايدة يبارر 

طهعنً ل ً كمادخل طمفتاًح لف ام واذد ال صايدة  طواو  ماً يمكان دن  عبار عناه دي اً  

 لاى دن دساطورة بنثياوس    اي بظدل اً وي  ماًر ه  Φυλακτόςمد ظة ويدكتوس 

طواي ال صايدة التاي سُظمات  ت (8 -1دبياً   ت الديثيرامبوس )الج ا الثًلا  ع ى قصيدة

 ثت  أ ير الرطح الثمًسية التي خ  ت ً استصًرا  الجيش اليوسًسي وي  رطو الب  اًن  

طييوسي وس وي واذد ال صايدة ال يعبار عان رطح الثرياة كماً واو الثاًه واي قصاًئد 

لة التي  عًقه كل من يثًطه دن دن سيكي يًسوس األخرن وث هت بل  سه يعبر عن العدا

يتيطى  دطيد  ط ذا كًن ييوسي وس يعبار عان رطح العدالاة واإن بينثياوس يعبار عان 

رطح الغطرسة طال يفت طبًلتًلي سوف يتثطم غرطرد ع ى صيور البرسًساوس كماً 

 ثطم بنثيوس ع ي ً من قبل ع ى يد البًكييً   طب ذد الطري اة ي ادر الشاًعر استصاًر 

وسًسي  ق قدرد   وًلعدط قد اس  م ألسه جًر ط غطرس كمً  غطارس بنثياوس الشعه الي

ييوسي وست عبًي ه  وكذا  أ ي األساطورة ال ديماه لتفياد ت رُو اليمر الذي دبى دن ينشر

   بعدئذي ييكد الشًعر ع ى الرم ية الديوسي ية:131وي ال رااة المجً ية ل واق  التًرييي
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! 

! 
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 مقدمك الرهيب!نشوة سكري اليقظة تنبئ عن إن 

   فهي ليلةٌ شفافةٌ تحتفظ بي داخل ظالمها األملس...

  عطرا  وثمرتك التي ال يمكن كبح جماحها! الَكْرُم أه كيف يفوح 

 إن تأمالتي مرصعة بالنجوم. والحنين إليك يغمرني.

 ، وهي ثمرتك حقا ! فيايونان، إن ثمرتك لخالدة
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 مزمور )من مزامير( أورفيوس وطهرك زاخر بالغبطة والسرور كأنه 

 

 ! فألسقط أوال  )قبل الجميع(وإن ولهي على ذلك لشهيد: فليكن، 

 

وفي وذد الف رة الثًسية يصور الشًعر سف اه طواو واي  استظاًر م ادم ييوسي اوس 

بعاد دن مارو  -ط ن كًن ي ظً  وي الوقت ذا ه–الرويه منتشيً  بفر ة النصر طوو  مل 

ًلادة  طواو باذلك ال يأباه عصًرة الكرمة )خمر ييوسي وس( التي وي  مرة اليوساًن الي

بًلمو  ليكون وي م دمة )كورس( الجناوي طيرياد دن ي ا   دطال  واي ميادان المعركاة  

كمً بدد الشًعر قصيد ه وإسه ين ي ًف  سه يجعل من العنصر الديوسي اي )بن ايتيه  ت وكذا

المعتًية طاألطروية( طاألطروي طاألبولوسي معً  اليي  الرئي  الاذي يغا ه ع ياه س ايج 

يد ه  طمن  م  توامج وي وذا الن يج الرمو  الديوسي ية )كًليمر طالثيرساوس( ما  قص

رمو  الثي  المكًسي الذي  غ ه ع يه الرطح  األبولوسية: وفي المش د الذي يتمًوى وياه 

الجيش م  جوقة الراقصين طيوقظ ويه الديثيرامبوس صادطر البشار الفاًسينت طين اكه 

ولاون( الطاًور طيط اق دبولاون سا ًمه مان ر ام ما  هاوا الشام  البًياًن )سشايد دب

العذراا   يرا   وي  ين ي ذف وو )الشًعر الجنادي المتماًوي ما  الاراق  واي جوقاة 

ييوسي وس( بًلثيرسوس عند دقدام ييوسي وس كعدمة من عدمً  النصر   ن استصاًر 

مين الجيش ع ى دعدائه المثت ين ي ًوي بدطرد استصًر ييوسي وس ع ى دعدائه الم اًط

لعبًي ه: وجنوي الجيش الذين يشب ون بًألسوي )  ادن الصاور الثيواسياة لديوسي اوس( 

يم قون دعدااوم الذئًو كمً م قت البًكييً  من قبل بنثيوس )واي م ار ية عًبادا  

بًكيوس(  كمً  صاب  سشاوة النصار واي واذا المشا د ممً  اة ليمار ييوسي اوس التاي 

 هت و ي بذلك ال  ُ كر ط سماً   يادد استبًواً  يثت ي ً الراق  المشًرك وي ط وس عبًي

ط ذرا   كمً بً ت رائثة الكرمة التي  ُصن  من ً وذد اليمر الديوسي ية التي واي  مارة 

 مااه الثياا  المكااًسي )مكااًن المعركااة( عطاارا  طب جااة مثاال دسًماايد  -بً اات–اليوسااًن 

ي اليتاًم يتمناى دطرويوس )التاي  جما  باين الارطح الديوسي اية طاألبولوسياة معاً (  طوا 

الشًعر دن يفدي ططنه وداا  يتمًوى ويه الجندي الم دام الذي ي    دطال  وي الميدان ما  

الاراق  األطه الاذي يت ادم الجوقااة الديوسي اية )مجموعاة ال راقصاين لديوسي ااوس دط 

 عبد ه(  

التاي  مثال النماوذ(  –طوكذا يت   من وذا التث يل دن قصايدة "ييثيرامباوس" 

صيغت واي قًلاه غناًئي خاًه مان ال اري   -الديثيرامبوس عند سيكي يًسوساألطه من 

ال صصيت وي مكل و ارا   رسام كال و ارة وي اً صاورة خيًلياة واي  طاًر الصاورة 

المجً ية الك ية التي  وائم بين صورة الجندي المشًرك وي المعركة طصورة العًباد دط 

ال ظناً  عادي موهاوعً   الم  ن المشًرك وي ط وس بًكيوس الم دسة  ط ذا كناً قاد

ال صيدة الديثيرامبية وي مذرا  بندارطس )ع ى الرغم مان ا  اًق ً واي سايًر طا اد( 

وإن بوسعنً دن سد ظ الشيا ذا ه وي قصيدة سيكي يًسوس وذد  بل  سنً يمكن دن سد اظ 
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التشًبه بين وذد العنًصرت مثل طصاف الطبيعاة واي وصال الربيا   طا تفاًال  اآلل اة 

ى المكًن الذي ييين ويه الديثيرامبوسف طذلك ك ه رغم اخاتدف الجاو العاًم طالثنًا ع 

)المتمثل وي الثرو عند سيكي يًسوس( دمً بًلن بة ل عنصر الديوسي ي وي واذد ال صايدة 

و د جعل الشاًعر مان الن اية األطروياة )التراجيدياة( لديوسي اوس  جار ال اطياة واي 

 ت ويه الرطح الديوسي يةت طمن  م بدا الجندي قصيد هف وبدا الجيش اليوسًسي طكأسه قد  

طكأسه قد  مًوى م  دع ًا وذا الكاورس بال طما  الصاور الثيواسياة طالطبيعياة التاي 

 يتج د وي ً ييوسي وس سف ه   

الذي  مل   -دط النموذ( الديثيرامبي اآلخر عند سيكي يًسوس –طدمً العمل اآلخر 

 -( دط Διθύραμβος του Ρόδου" )عنوان ييثيرامباوس و او "ييثرامباوس الاورية

 Τελευταίος Ορφικός"الديثيرامبوس األطرواي األخيار" ) -كمً يط ق ع يه دي ً  

Διθύραμβος طيمثال باًكورة  راجيديً اه 1933طعُرض سنة  1932( و د سشر سنة

  طوو سوع مان الاديثيرامبوس الادرامي دط األغنياة الديثيرامياة ذا  الطاًب  133اليم 

عبًرة عن دغنية راقصاة  عتماد ع اى – Ξύδηςكمً يرن اك يدي   –الدرامي دط وو  

  ط ذا كًساات قصاايدة 134المثًكااًة طالثمًسااة ط عااد الرم يااة ساامة ماان ساامً  ً ال ااًئدة

واإن  ت ليوسًسي وي  ارطو الب  اًنييثيرامبوس قد سظمت  وي دجواا استصًرا  الجيش ا

الظرطف التي كته وي ً وذا العمل  يت   باأجواا الادوًع عان الاوطنف  ذ دس اً سُظمات 

  طقاد جاًا واذا 135لتشجي  كتًئه الجيش اليوسًسي المرابطة ع ى  دطي  راقيً طم دطسيً

بمثًبة م دمة  رما  ل تطاور التاًرييي   - Δικταίος  ه مً يرن ذيكتًيوس –العمل 

 Λύγιζος  طواو ماً يُعاد م دماة منط ياة لاردي ليغيا طس 136درامً اليوسًسية ال ديماةل 

طآخرين يرطن دن وذا العمال يثتاوي ع اى دطجاه مابه طعنًصار مناًظرة واي الشاكل 

 Προ-Αισχυλικόςطالم مون ل ديثيرامبوس الذي كاًن يعارض قبال دي ايي وس )

Διθύραμβος( دط الااديثيرامبوس مااً قباال التراجياادي )ραγικότ-προ)137   طوااي

دن  الشاًعر يعطاي واي ييثيرامباوس الاورية   Ξύδης ال ايًر ذا اه يارن اك ايذي 

ا  ًسً  بًلطبيعة الديثيرامبية  ي  دن مثتواد وو مثتون غناًئي ألساه كاًن ي ا  واي 

االعتبًر طوو ينظماه  طاور الاديثيرامبوس بوصافه قصايدة غنًئياة مر بطاة )بتطاور( 

    138التراجيديً

الفكرة المثورية ل عمل وي دن دطرويوس يع ن لتدمياذد )الاذين يظ ارطن ط تمثل 

 مًمايً  ما  دجاواا الادوًع عان  συμπολεμιστές"139دي ً  بوصف م روًر ال دح "

الوطن التاي كتبات وي اً واذد ال صايدة( دساه ساوف ي ادم قربًساً  لإللاهت طدساه يمكان ان 

كيوس ( طيتاولى الاري ع اى يتعرض ليطر التم ياق ع اى ياد الميناًيا  )ميناًيا  باً

  ط تمثال اليطاوط العري اة ل عمال 140األطه طالثاًسيدطرويوس كل من قًئد الكاورس 

طواو  -ويمً ي ي: دطرويوس يريد الصعوي  لى قمة جبال باًسجوس  تاى ياتم األهاثية  
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 –ي ر بذلك  لى  دمياذد  –يع م وي قرارة سف ه دن المينًيا  يتتبعنه طيرين دن يم قنه 

ال ًئاد الاذي يمثال التدمياذ الاذين يعبارطن عان ق   ام ع ياه طيتيوواون مان يري ع ياه 

يرج  بًلذاكرة  لى المًهي لي تجم  قواد عندمً و د  ورياذيكي طعاًي  –االسفصًه عنه 

ي تنا  طي نا   –ي وم بت  اين التدمياذ مان خاده ذلاك  – تى ي تجيه لنداا ييوسي وس 

طواي الن ًياة يتاو( الماو   –طواعياة  التدميذ معاه دساه ال باد مان دن ي اثي بنف اه

طال يكمان  العنصار الادرامي واي ييثيرامباوس   141المثًطلة التي قًم ب اً ييوسي اوس

وي مجري الصراع الدائر  اوه  سفصاًه دطروياوس   -كمً يعث د ذيموبولوس –الورية  

عن التدميذت بل يتمثل وي الصراع الدائر ياخل دطرويوس عن جادطن األهاثية التاي 

  طم  ذلك وإن ال صيدة لي  ب ً  بكة يرامية بًلمعنى الذي سجدد وي 142ي وم ب ًسوف 

التراجيديً اليوسًسية ال ديماة  طربماً يرجا  ذلاك  لاى الطبيعاة ماً قبال التراجيدياة التاي  

  رر الشًعر دن يطب  ب ً قصيد ه 

الط اوس ال ارية طالرم ياة التاي  143طسظرا  لذلك طألن ال صيدة  عتمد ع ى لغاة

 مي  وذد الط اوست واإن مان الصاعه دن س ادم  وصايفً  ل اذد ال صايدة يطن التعارض 

ل جًسه الط وسي المر ب  بعبًية ييوسي وس  طلذلك و وف س دم  وصيفً  لكل ج ا مان 

بيات مان الشاعر(ت واي الوقات سف اه  748دج اا وذا الديثيرامبوس )الذي يب   قواماه 

طه ويه العنصر الديوسي ي طالط وسيت ممً يمكننً مان و ام مثتاواد الط وساي الذي ستنً

الديوسي ي من سً يةت طالت نية التي ا بع ً الشًعر لعرض مًي ه الديثيرامبية مان سً ياة 

  طيجاده سايكيًسوس خياوط الثادي الادرامي طال ا  طالعنصار الديوسي اي 144دخرن

ئااة ط  ااعون بيتااً  األطلااى(  ويتثاادي األبولااوسي وااي  الرباا  األطه ماان ال صاايدة )المً

( وايع م  دمياذد 145( )بوصفه كًونً  إلله الشام  وي ياوس35-1دطرويوس دطال  )دبيً  

دسه سوف يصعد وي صبيثة اليوم التًلي كي ي دم دهثية لإللهت طدساه مان المثتمال دن 

 ت ال يعوي  لي م مرة دخارن )ألساه يع ام دن الميناًيا  يترصادسه  تاى يما قن دطصاًله(

( 69-36 م يتثادي قًئاد الكاورس األطه )دبياً  مذكرا   يًوم بًإلري الذي  ركه ل م  

ويتعجه كيف يذوه دطرويوس طيترك م ط دوم معبرا  عن   س م طق   م من االسفصًه 

طذلاك ألس ام  عنه طمن ذا الذي سوف يرعًوم غيارد  طيتوسال  لياه كاي يأخاذوم معاه 

دي بين طجاويد الماًيي  طرط اه  و  اب م يماته  ت مً  وا بين مي  دطرويوس ط عًليمه

-70 م يتثدي دطرويوس )دبياً   طبذا و دط ال درة ع ى وراقه طاالسفصًه عنه  ت بًلثه

( ويوبخ قًئد الجوقة طيشير  لى دس م سوف يظ ون ط ادوم ديتًماً  طياذكرد باأن واذا 97

يادا  طا ادة طدس ام ف ل د ع م م دن يتو دطا طدن يكوسوا  146االسفصًه ي دف  لى التمًوي

الشاعوو ما   ت  ذا امت جوا بًلثه و اوف  تثاد دمايًا دخارن : األماًكن ما  األماًكن

ال رطن م  ال رطن   م يتثدي قًئاد  ت المو  م  الثيًة ت األعداا م  األصدقًا ت الشعوو

( ويعبر عن دسفه لمً بدر منه طيع ن دسه  تى لو ماً  105-97الكورس األطه )دبيً  

طوكذا خ ق الموهوع الذي   دطد دبدا  ألن صو ه يب ى خًلدا  وي دعمًق م مع م م و ن يفت 
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ياادطر  ولااه العماال طالااذي يتمثاال وااي مثًطلااة دطرويااوس التغ ااه ع ااى وااذا ال ااعف 

(:  ي  يادعووم دن 146-106ويتثدي دطرويوس )دبيً اإلس ًسي الذي استًو  دميذد  

ج دد عن م( لي معوا صاو ه طصاو  يأ وا طدن ي تربوا منه )ألسه يبدط دسه يبتعد اآلن ب

ق به طلينظارطا ياخ  ام واي دعماًق م طليتاذكرطا  ) ن البطال يثاًطه وناً التغ اه ع اى 

ال عف اإلس ًسي الذي استًو  دميذد عن طريق العوية بًلاذاكرة ل اوراا واي اساتطراي 

(   ساه ياذكروم 147كبير بًيئً  من دطه  ط ير رط ي خ عوا له عنادمً ردطد ألطه مارة

اختًروم طا دا  طا دا  طذلك عندمً دمرقت الشم  طدذابت الج ياد طواًض الماًا   كيف

و معت الشاعوو واي ياخ  اً صاو  قيثًر اهت طاسادوعت الثشاوي طرااد كًألس اًر واي 

سيوه جًروة  ط مًي طا وم من بين الجموعت  طدخذ النًس يت ًالون دبشر  وذا دم  لاه دم 

ألرض طكًسوا دطه من اسدو   لى المعركة طامتم عفريت  ل د  م وا من الدمًا طغمرطا ا

رائثة الدمت ليت  ى كل طا د منه جر ً  كمً لو كاًن يت  اى ودياة   ام يت اًاه عان مان 

( بأساه يتثادي عان م )دي واو 148-146ويجيبه قًئد الكورس الثًسي )دبياً   يتثدي ك

دطروياوس  طب ية دع ًا الكورس(ت  م ي اتأذسه دن يكمال ال ا  الاذي باددد  وياأذن لاه

طا دة  ويكمل قًئاد الكاورس الثاًسي رط ً   ً( ألن رط ي مً دصبثت149-148)سطور 

 ( عم ية التذكر: 190-150)دبيً 
     Καὶ μία μέρα, ποὺ ὁ ἀγώνας             وذات يوم، حين بدا الصراع           

  ,Ὁ αἱματερὸς σὰ νὰ ξεχάστη, κι ὅλα الدموي كما لو نُسي، وكانت كل األشياء، 

  Γῆ κι οὐρανὸς καὶ πέλαγα καὶ γύρω األرض والسماء والبحار وما حولها        

              ,Τὰ βουνὰ σὰν τ᾿ ἀγριόκρινα γαλάζια من جبال مثل قوس قزح مائل للزرقة،

   -Ἀνασαῖναν στὸν ὄρθρο ἀναπαμένα -ال زالت تتنفس في الفجر بارتياح

 Καὶ Σὺ εἶχες τραβηχτεῖ στὴ μυστική Σου أنت فانزويَت إلى كهفكوأما 

 Σπηλιά, τοὺς καθαρμοὺς γιὰ νὰ ὀργιάσεις السري، كي تؤدي طقوس التطهير

                          Τῶν θεῶν καὶ τῆς ψυχῆς Σου-ἀνταμωμένοι وفيما نحن نلتقي  –لآللهة ولروِحك 

  Κρυφά, βαδίσαμε μαζί, ὡς βαδίζουν سرا ، سرنا معا ، كما يسير                    

                        Στὰ νύχια ἀλαφροκυνηγοὶ στὸ δάσο الصيادون خفافا  على أطراف أصابعهم في الغابة

       Τὸ σύθαμπο, μονάχο νὰ Σὲ βροῦμε في ساعة الشفق، فقط كي نعثر عليك

  ,Καὶ δολερά, μὲ μιᾶς, σὰν οἱ Τιτάνες وبمكر، وفجأة ، مثلما انقض التياتين    

  ,Πού, μὲ πηλὸ τὰ πρόσωπα ἀλειμμένοι الداهنون وجوههم بالصلصال       

 Νὰ σπαράξουνε ὠρμήσαν τὸ Ζαγρέα على زاجريوس ليمزقوه 

 Γιὰ νὰ λυθοῦν τὰ μάγια του, ποὺ δέναν ره، الذي جذبوليفكوا )عقدة( سح

      Καὶ τὰ θεριὰ στὸ θώρι του, παρόμοια حتى الوحوش إلى محياه، بالمثل

  Νὰ Σὲ σπαράξουμε καὶ μεῖς, νὰ πέσουν أردنا أن نمزقك نحن أيضا ، كي تسقط                         

                 Τὰ δεσμὰ τῆς γητειᾶς Σου καὶ νὰ μείνει قيود سحرك ولتبقى

   Στὰ χέρια μας ἡ δύναμη, ποὺ ἀκέρια في أيدينا نحن القوة، التي           

        Μὲ τὸ Χορό, τὴ Λύρα καὶ τὸ Λόγο اقتبستها من شعوبنا سالمة  سليمة         

                          .Ἀπ᾿ τοὺς λαούς μας ἔκλεβες بالرقص والقيثارة والكلمة.

                ,Καὶ ξάφνου                                            ة ،  أوفج                             

                       ,Ἐκεῖ ποὺ ψάχναμε μ᾿ αὐτὶ ἀσκημένο وحيث كنا نبحث بآذان  متمرسة،
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              ,Ἀφουκραστήκαμε ἀναπνιὰν ἀνθρώπου تسمعنا ألنفاَس البشر،

  Ποὺ τοῦ ἀνεβοκατέβαζε τὰ στέρνα الذي كان النوم الباكر ال يزال يخفض ويرفع                           

                       .Ὕπνος πρωινός. Κι ἀργὰ σιμώσαμε ὅλοι عظام قصه. ورويدا  رويدا  صمتنا جميعا ،

                         Καὶ νά, ἐκοιμώσουν ἥσυχα, ὡς κοιμᾶται ها أنت، كنت تنام في هدوء، كما ينام

   .Μπρὸς στὴ σπηλιά του ἕνα ξανθὸ λιοντάρι أمام عرينه أسٌد أشقر.

  Κι ἴδια ὡς αὐτὸ ξαρμάτωτος κοιτόσουν وكنت تنظر من غير سالح مثله

  Μὲ μοναχὰ τὴ χαίτη Σου, καὶ μόνο فقط بشعرك )المنسدل كلبدته(، )تستمد( ثروتك                     

 Τὸν πλοῦτο τοῦ ἅγιου ἀνασασμοῦ. Καὶ μήτε الوحيدة من النفس المقدس. ولم يكن

    ,Δόρυ στὸ πλάι Σου μηδ᾿ ἡ Λύρα μόνο بجانبك رمٌح وال شيء )آخر( سوى قيثارتك،

  ,Στὸ χέρι Σου εἴδαμε κατάπληχτοι ὅλοι رأيناك وكلنا دهشة ، وأنت تقبض

        Πιθωμένο στὸ στῆθος Σου, νὰ σφίγγεις بيدك على وردة كبيرة ذات

                 ,Ἕνα ἑκατόφυλλο μεγάλο ρόδο مائة ورقة جاثية على صدرك،

 Πού, ὡς ἀνάπνεες, ἀνάπνεε, λές, μαζί Σου.148 معك.  تتنفس،كما لو كانت )تتنفس(، انت تتنفس، كومثلما كنت 

 

 م يد ظ ال ًئد الثًسي دن  خو ه مرعوا وي البكًا عندمً ذكاروم باذلكت طقاد وام 

د دوم دن يثرك مفتيه لي   مً  ب ى  طلذلك سيترك له الثادي   وياأذن لاه دطروياوس 

  الرطح طا دة طال  ه طا د( ( ألن 191)بيت 

طوي وذا الج ا من ال صيدة ين ج الشًعر الياي  الديوسي اي الارئي  الاذي مان 

مأسه دن يي ق سينًريو ييوسي ي دط  بكة ييوسي ية كًم ة وي ال صيدة ك  اًت طذلاك مان 

خده سري قصة ييوسي وس طالتيً ين طس ج ً ما  الرما  األسًساي واي العمالت طواو 

ًئة طرقة المتمً  ة  و ذا ال ينًريو ي اوم ع اى التماًوي ما  ييوسي اوس  الورية ذا  الم

طوااي  –طيشاامل التمااًوي ماا  ييوسي ااوس المعااًسي طالشيصاايً  المرك يااة ل  صاايدة 

 تاي يبادط كماً سانرن واي الن ًياة طكأساه يشامل جميا    -م دمت ً رما  الاورية سف اه

التاي  -الثبكاة الديوسي اية بل جمي  مفريا  الكون طالطبيعة  ط  وم  ت مفريا  ال صيدة

ع اى دساطورة ييوسي اوس واي س ايت ً األطروياةت طيطن  -يدطر وي و ك ً وذا التمًوي

التاي كًسات  149ديسى ذكر ألسطورة ييوسي وس ال ديمة )بوصفه ابن سايمي ي ط ياوس(

 مثال  -وي ييثيرامبيً  بندارطس طج ا مان ييثيرامبياً  بًكيي يادي   -اإلمًرة  لي ً 

لديوسي ي واي   اك ال صاًئد  وأ باًع دطروياوس يصافون ع اى ل اًن قًئاد له العنصر ا

الكورس مً درايطا دن يفع ود بهف  سه سف  ماً وع اه التياً ين بديوسي اوس عنادمً  تبعاود 

طم قود  طذلك بغرض التمًوي معه طاالستثواذ ع ى سثرد طقو ه  طواو األمار الاذي 

ياديً عًبادا  باًكيوس ليوربيادي ت يشبه دي ً  مً وع ته البًكيياً  ببنثياوس واي  راج

وااي غماارة الجنااون  -عناادمً م قاات دجااًطي طروي ً  ااً ابن ااً بنثيااوس الااذي  صااور ه 

وي صاورة  يواسياة م ًرباة ل صاورة الثيواسياة   -البًكيي الذي دصًب ً به ييوسي وس

لديوسي وس سف ه  لكن وذا التمًوي الاذي يأم اه التدمياذ مان خاده  م ياق دطروياوس 

العدقااة الم ااب ة بااين دطرويااوس طييوسي ااوست طالتااي ي فاات سظرسااً  لي ااً  يعتمااد ع ااى

عندمً يد ظ دسه قبل   ك الثًي اة )طمان خاده ماً يُف ام  Δημόπουλοςذيموبولوس 
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من سيًر ال صيدة سف  ً( ار ف  دطروياوس ط ادد  لاى الاوعي بديوسي اوس مان خاده 

طمن خاده   اك الثًي اة يارن  األلم الذي دلم به بعد االسفصًه عن مثبوبته يوريديكي 

دن ونًك درطا ً  دخرن  بث  عنه لي  و   لتأ روم بصو  قيثًر ه ط سمً لمً يمت كوساه 

لكن  دميذد كاًسوا يثباون  ت من عذرية وي دعمًر دسف  م  ل د معر الجمي  بمً يشعر به

 مث ماً طجاه ع ياه دن ي  انت رط ه ذا  ً  طيرن دسه من الواجه  جاًد وايالا دن ي  ن م

  طالتمًوي بين دطرويوس طييوسي وس ي ويسً  لى التمً ل باين  دمياذد 150سف ه طي كي ً

طجمًعاة العبادة المشااًركين واي الط ااوس الديوسي اية ماان سً ياة طالتيااً ين مان سً يااة 

دن وذد األبياً   ثتاوي ع اى عندمً  د ظ  Κέκκουدخرن  طوذا مً  عبر عنه كيكو 

األساطورية األطروياةت التاي يظ ار وي اً ييوسي اوس بع  دطجه الشابه ما  العنًصار 

بوصفه سً را ت ط ع ه التيً ين طالت ًماه ج ادد   تاى يتي صاوا مان صافً ه طساثرد 

الطًغي  وًلتدميذ يتمً  ون )يتمًوون( م  التيً ينت بينماً يتمً ال  )يتماًوى( دطروياوس 

 -1ماي ين : م  ييوسي وس  اجريوس  طي دف التدمياذ مان خاده واذا الت طيا   لاى 

االعتيااًي ع ااى   -2الااتي   ماان ال يااوي التااي يفرهاا ً ع ااي م سااثر مع م اام طوتنتااه  

وإن  ت اليصًه الممي ة لهت طالتي وي الرق  طال يثًرة طال وجوس  وأمً بًلن بة ل رق 

دطرويوس يعد قًئد الديثيرامبوس الط وسي ال ري طالذي ي يمن ع اى يرجاً  الت  اين 

ل  يثًرة و ي دكبر من كوس ً آله موسي يةف وب ً يُي   الثيواسً   الميت فة  طدمً بًلن بة

طب ً يشجي البشر من  وله  طواي التاي  جعال هامير اإلس اًن ططعياه يتج اًن سثاو 

المف وم الفيثًغوري ل موسي ىت التاي يتث اق عان طري  اً الوئاًم باين الارطح طاألبعاًي 

 يًسوس مان و  افة ويراك يتاوس الكوسية  طدمً ال وجوس )الك مة( و و ي ترو عند سايكي

طيبتعد عن المف وم الع دسي وي د ينً ال رن الياًم  قبال المايدي ط ركاة التناوير واي 

ن دطروياوس طعان  ت العصر الثدي      ط عد وذد اليصاًه الثد اة قاون يمت ك اً الم   اِ

عارف طري  ً ي يطر ع ى األرطاح  كمً دس ً وي العنًصر الثد ة التي يريد التدميذ الت

دي   طيا  الرما  الرباًسي واي  ت طاالعتيًي ع ي اً مان خاده االلت اًم الطاوطمي ل ارو

صااور ه الثيواسيااة  وأطجااه الشاابه بااين دطرويااوس طييوسي ااوس  اجريااوس طاهااثة: 

واًلمع م )اطرويااوس ( يرقااد ياخال الك اافت كمااً دن  شابي ه بًألسااد  يااذكرسً بتثااوال  

ثت ن الورية التاي واي عناد سايكي يًسوس ييوسي وس عندمً وًجمه التيً ينت كمً دسه ي

(ت طودية األطليمبوس طالرما  الم ادس Συμμετρίαςالرم  الثًل  ل تمً ل المتوا ي )

ال وغوس"  و د وي  ركيه طا اد  -الك مة / الرطذطس–الليوسي  ) لف ينً(  "وًلورية 

  151ةالمنًو ً  التي عك ت عبر العصور م يرة الرم ين المتمث ين وي الثبة طالكرما 

 ن رغبة االستثواذ وذد لدن  دميذ دطرويوس  كشف لنً دي ً  عن رغبت م وي التمًوي 

معهت طبًلتاًلي ما  ييوسي اوس سف اه  طمان سايًر ال صايدة س اتطي  دن ستباين دن واذا 

ع اى الاارغم ماان عادم  ث ااق وعاال التم ياق سف ااهف وعناادمً ردن  –الغارض قااد  ث ااق 
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( ع ه  عدسه ل م صعويد ط يادا   لاى جبال دطرويوس اوت ا  د بًعه )اع ًا الكورس

بًسجيوست دراي دن يب  وي م رطح الثبً  طالع م عن طرياق اساتدعًا الاذاكرة الكًم اة 

ط نشيط ًت  ذ دس ً الذاكرة التي دي   لى الت  ين وي الط   ال اري طالتماًوي معاه واي 

  سجد دسه يأمروم:وترة سًب ة  وفي بداية  ذكيرد ل م بمً  دي بين م د نًا   ك الفترة 

                                            Ἐλᾶτε                                      .هلمااااااااااااااااااااااوا  

Σιμότερα, ὄχι τὴ φωνή μου μόνο                                                 قريبا  مني، ال لتسمعوا صوتي  

Ν᾿ ἀκοῦστε, μὰ τὸ χτύπο τῆς καρδιᾶς μου!152                  !فحسب، بل لتستمعوا إلى دقات قلبي  

  

طعندمً يط ه قًئد الكورس الثًسي )الممثل لكل دع اًئه( دن ي ات   خاي  ال اري 

من دطرويوس طي تأذسه وي ذلكت يأذن له دطرويوس مشيرا   لى دن رط ه قد  مًوت ما  

 رط  م  مًمً :
 

Λέγε, εἶν᾿ ἡ ψυχή σου                     قل، إن روحك هي                                                             

Ψυχή μου.153                                                                                                       .روحي 

 
ي تأذسه قًئد الكورس الثًسي دن يواصل ال ا   مي اه طييكد ع ى ذلك مرة  ًسية عندمً 

 قًئد الكورس األطه مشيرا   لى دن الجمي  )وو ط ًبعيه( دصبثت ل م رطح طا دة:
 

Μιὰ εἶν᾿ ἡ ψυχὴ καὶ μία ἡ καρδιά, ἂς μιλήσει154                    .روح واحدة وقلب واحد،فليتكلم 

 
دساطورة ييوسي اوس  اجرياوس يمكان دن يمثال  ن الت  ين طالتمًوي من خده 

طميجة من الومًئج التي  رب  بين وذا العمل الاذي يمثال باًكورة  راجياديً  الشاًعر 

طالديثيرامبوس مً قبل التراجيدي دط التراجياديً واي  ًلاة  طورواً مان الاديثيرامبوس 

(   ن 155دد)التي دراي الشًعر دن  مثل سموذجً  لعم ه ع اى النثاو الاذي سووناً  لياه دعا 

ال ًئم ع ى مً ين به معجم سويا  لى الشاًعر  ي ابي ت يبادط مان  Cookاستنتً( كوك 

األومية بمكًن دن سوريد وي وذا ال يًر   سه يشير  لى دن  ي بي  قد يون طجود ممث يه 

بًلرصًر األبي   كمً يون التياً ين طجاوو م باًلج   وعناًطين الم ار يً  التاي 

معجااام ساااويا واااي "مااا  ر بي ياااوس"   لي اااًيشاااير   ن اااه  لاااى  ي ااابي  طالتاااي

( ( ط"الك نااااة" ) ( ط"المراعااااي" ) )

(  طوي وذد التراجيديً األخيارة ال ( ط"بنثيوس" ) ط"الفتيًن" )

الذي يُعد الن ية الطيبياة  ت ألن بنثيوس ت بد دن يكون قد  مت معًلجة  م يق ييوسي وس

   طالتواماج باين 156 ن لم يكن قاد  ام الت ًماه دي اً   ت لديوسي وس قد  م  م يق دطصًله

دسااطورة ييوسي ااوس ) اجريااوس( طبااين المااًية التراجيديااة األطلااى )دط مااً قباال 

 اأ ر بفكاار الشاًعر طالفي  اوف األلمااًسي   ماة التراجيدياة( مان الصاعه دن يي ااو مان
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الذي كًن لوج ة سظارد د ار واي عادي كبيار مان دقطاًو  Nietzscheوريدريش سيتشه 

ساواا مان منط  اً  دسثرطبولوجياة دط بنيوياة   ت الدارسين لهسًطير طالدرامً اليوسًسياة

مً جذو سينشه  لى دسطورة معًسًة  اجرياوس واو  دن " Henrichsطيرن وينريش 

وًلث ي ة التاي مفًيواً دن واذا  أكيدوً ع ى المعًسًة اإلل ية طالمو  كبداية لثيًة دخرن  

اإلله  سمً كًن س ية غًم ة من ييوسي وس قد  طي  سيتشه بًلثجة التي يثتًج ً كاي 

يرب  بين وذد األسطورة طالم رح اليوساًسي طبط اه التراجياديت طواو الارب  الاذي لام 

ويمااً  Gilbert Murrayيثاادي خااده العصااور ال ديمااة ط بنااًد جي بياار  مااوري 

ينريش قد ال ظ قبل ذلك دن " دوم الموهوعً  التاي سايطر  ع اى طكًن و  157"بعد

است بًه ييوسي اوس واي العصار الثادي  يمكان   ييصا ً واي و ادان الاذا  طالمعًساًة 

بيااد دن سيشااة لاام يعًلج ااً جميعااً   ت طالعناافف وااًلثق دس ااً ظ اار  ألطه ماارة مجتمعااة

بًلت ااًطي  طل ااد طفاات ع ااى ال ااط  بعااد سيتشااه وااي دمااكًه طبم ااميً  ميت فااة طمن 

اإلسصااًف دن س ااوه  س ااً قااد  ركاات بصاامً  ً ع ااى دي معًلجااة كبياارة لموهااوع 

كماً يُف ام عاًية  ت وي مجًلي البث  طاأليو معً   طل د   من و دان الاذا  ت ييوسي وس

مفًيد دن التًبعين ال دامى لديوسي وس قد و دطا وويً  م الفرييةت بعاد وي وذا الصديت مً 

دن اس موا لجمًعة يينية دطس  طبعد ممً  ة دسف  م م  اإلله  كمً مثل العنف طالمعًساًة 

طج ين لعم ة طا دت  ذ دس مً يشايران  لاى الماو  الاذي يعًسياه اإللاه سف اه كماً   اوه 

طوريون الاذين  ثال ب ام المعًساًة طيثياق ب ام دط خصاومه األسا  ت األسطورة اليوسًسياة

الدمًرت دط ع ى طجه العموم العنف الاذي ي ا  ع اى عبد اه واي دياة دساًطير طعباًيا  

  دمً الوميجة الثًسية الم ماة التاي   اوم ب اً واذد األساطورة الت  ينياة و اي 158دخرن "

ساًب ً  واي واذا  الرب  بين الن عة الديوسي ية طالن عة األبولوسياةت طواو ماً دمارسً  لياه

 ي   ن الن ية األطروية ألسطورة ييوسي وس  رب  بشكل دط ب خر بين ميدي  ت البث 

  طال غراباة دن يجعال 159ييوسي وس طآالمه من سً ية طسبواة يلفي مان سً ياة دخارن

سيكي يًسوس من وذد األسطورة طمن وذد الوميجة  جر ال اطية وي قصيد ه التاي  عاد 

لتاي   مثال جا اا  مان الفكارة دط المثًطلاة الدلفياة التاي ساذر ل اً بًكورة  راجيديً ه طا

 ت ي  الفكارة الدلفياة ويماً يمكان دن س اميه   ط160الجًسه األكبر من  جربته الشعرية

ط تمثااور وااذد   161(Θρησκευτικός Ουμανισμόςبًلو اادة الدينيااة اإلس ااًسية )

( عناااد κοσμοθεωρίαالو اادة  اااوه يلفاايت  يااا   ن جماااًع النظريااة الكوسياااة )

سيكي يًسوس  عتمد ع ى دسًطير الديًسة األطروية طرمو وًت التي  ار ب  ار بًطاً  ط ي اً  

مرك  وذد النظرية الكوسياة الاذي يتثاد الم  ناين  ت  له األطروية ت بدلفي طيعد ييوسي وس

  طع ى ذلك وأن سيك يًسوس مً وتئ وي م ًال ه يظ ر ع ى دسه 162من خدله م  الطبيعة

الذي يذكر يائمً  بًلشريعة الدلفية طالجمعيً  الدينية ذا  الطاًب  ال يًسايي مًعر يلفي 

وي اليوسًن ال ديمة طمً يتم وي ط وس  ليوسي  ) لف ينً(  طوو يعت د دن الارطح الدلفياة 
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يمكن دن  عبر عن األخوة بين الشاعوو طدن ط اوس  ليوساي  ) لف اينً( ذا  مثتاون 

المبًييا العًمة التي    طجة الشًعري  لنً ط    163اجتمًعي طرط ي ع ى  د سواا

مبدد األلمعياة دط التاأ ير الاذي يثكام الفان طال يًساة  -1قًمت ع ي ً الفكرة الدلفية وي  

طالعااًلمت الااذي يتمثاال دصاا ه وااي االر بااًط بااين اإلس ااًن طالشاام  كمصاادر ل ك مااة 

مبدد اإلي ًع الجميال الاذي  تث اق باه الث ًواة  -2)ال وجوس( الف  ى دط ك مة الف ي ة  

مبادد الب اًطة ال ارطرية   -4مبدد االس بًط الاداخ ي الث ي اي   -3خ ية لكل منً   الدا

ساواا  كًسات رطح واري دط رطح ماعه  ت مبدد االست ده األسًسي لكل سف  دط رطح -5

  وي  ين ي ايمم لناً 164مبدد الذاكرة التي  ترك  وي ً مبًيئ الفكر طاإلراية -6)جمًعة(  

Παράσχος لورية وي وذد الفكرة الدي فية معت ادا  دن سايكي يًسوس من لة ييثيرامبوس ا

قد عرض لناً مان خاده ييثيرامباوس الاورية  الدينًميكياة النف اية طالرط ياة ال ًئ اة 

طال درة التي بد  دطي ع اى  عاًية بناًا اإلس اًن الاذي يايمن بتث اق اإليماًن الادلفي  

سف ااه وااي  عااًية اكتشااًف  وااًلفكرة  الدلفيااة دط اإليمااًن  الاادلفي كمااً يشاار  ً الشااًعر

المبًيئ اليًلادة التاي يمكان دن  اييي يطرواً الياوم بوصاف ً العنًصار األصاي ة غيار 

الفًسدة )خًر( ال مًن طالمكًن ( لجاوور اإلباداع الع  اي الثياً ي  دي  عاًية اكتشاًف 

منظومة األخدر األبولوسية  طاألر وذطك ية الدطرياة كماً  ام التعبيار عن اً مناذ دقادم 

وي يلفي  دط بمعى آخر  عًية اكتشًف ميراي دجادايسً ذي ال يماة العًلياة بماً  العصور

غت   -بف ل  وامج ً الداخ ي  -ل ً من يينًميكية غير قًب ة لإلو ًيت طالتي وي  قد صاِ

وي دي طاق  ل متغيارا  الرط ياة طالتًرييياة  ت لتوائم بين ع ولنً طدرطا نً بدقة متنًوية

ً البعد الثًل  دط الوميجة الثًلثة التي  تيث اً واذد األساطورة   دم165التي يعج ب ً العًلم

الت  ينية و ي بين وذد الن ية األطروية لهسطورة طبين الن خ المشًب ة ل ً واي الشارر 

ال ديم  طوو بُعد قد يكون الشًعر قد عمد  لى   دا ه كي ي افي ع اى مثًطلتاه الدلفياة 

اليوسًسياة  ومان المعارطف دن سايكي يًسوس  جًسبً   س ًسيً  عًمً   لاى جًساه خصوصايت ً

 بًن مرطعه وي واذد المثًطلاة قاد  ار العدياد مان الب ادان الشارقية )ال سايمً  مصار 

  طيد ااظ 166طال نااد طو  ااطين طاليًبااًن(  تااى ي ااتوعه التجااًرو الت  ينيااة وي ااً

وي  طًر  ث ي ه لهسطورة األطروياة )عان ييوسي اوس   ت Δημόπουλοςذيموبولوس 

 اجرياوس( كمااً طري  واي ييثيرامبااوس الاوريةت  دن الع ياادة األطروياة وااي الن ااية 

طدن ار بًط الع يدة األطروية طاستشًروً وي اليوسًن يمً ال  ت اليوسًسية لديًسة عًلمية قديمة

بًلفترة ال ديمة التي ظ ر  وي اً  الغ ط الدطري  كمً يشير  لى  ار بًط الع يدة األطروية

ع ًئد المصريين طال نوي طالفرسف طيشير دي ً   لى م ًوًة المصًير اليوسًسية ال ديمة 

بيد دن وذا التشًبه يمكان دن يصاه دي اً  واي العدقاة باين   167ييوسي وس بأط طري 

واي  –بال عمل سيكي يًسوس طالتراجيديً اليوسًسية وي مرا   ً األطلي  و د ال ظنً مان ق

دطجااه الشاابه بااين النمااوذ( الط وسااي الديوسي ااي كمااً  عك ااه سصااور  -بثاا  آخاار

التراجيديً طالدرامً اليوسًسية طالنماوذ( الت  يناي الط وساي واي التمثي ياة الشاعًئرية واي 
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الشرر ال ديمت طوي سمًذ( كًست   دف وي الم ًم األطه  لى التمًوي  طدوم األمث ة التي 

صدي وو س  " مثي ية استصًر  ورس" ع ى جادران معباد  يواوت استعنً ب ً وي وذا ال

طكاذا النصاور التااي  ت طالاذي يرما   لاى التماًوي باين الم اك ط اورس طدط طريا 

  168 نًطلنًوً من دلواح دطجًريت

ط ذا مً عدسً  لى سيًر ال صيدة بعاد واذا الربا  األطه الاذي طارح وياه الشاًعر 

دسطورة ييوسي وس ع ى وذا النثوت سث  بوجوي يائرة التماًوي ما  ييوسي اوس عان 

)قد( ديخ  ً الشًعر وي النطًر الداللي الديوسي ي عن  التيطريق  فعيل رم ية الورية 

( يبادد 270-192كاورس االطه )ساطورطريق ربط ً بأساطورة ييوسي اوس  و ًئاد ال

ال   من جديدت وي وه مً مفًيد  س م عندمً طجدطد سًئمً  وي الك ف طوي   نه الورية 

وغيار جادير برجاًه دمثاًل م دن  ت درايطا دن ي جموا ع يهت ونصث م د دوم دن ال يفع وا

م وكذا  م طخ د طخ ة خفيفة برمثه و ًم متعجبً  كيف سً ت ي ًجموا وذا الصبي وي سومه

 وي د  ًن ييوسي وسك 
«Τί», εἶπες, «εἶναι παιδιά; Πόσο κοιμώμουν   ُوقلَت، ماذا هناك أيها الرفاق؟ كم من الوقت نمت         

Βαθιὰ μέσ᾿ τοῦ Διονύσου τὴν ἀγκάλη!169                                   !بعمق في أحضان ديونيسوس  

 
يشابه سوماه طواو يثت ان   -قًئاد الكاورس األطه كمً جًا ع ى ل ًن  –وأرطرويوس 

 ن عدقة التمًوي بين ييوسي وس طالورية   اوم  الورية بنومه وي د  ًن ييوسي وس 

ع ى الرب  بين دسطورة ييوسي وس األطروياة طالاورية ذا  المًئاة طرقاة  واإذا كًسات 

وس( قاد دمدا ييوسي وس )الذي م قه التيً ين طالت مود قبال دن   ارب م صاًع ة  يا 

واإن الاورية ساوف  تبعثار دطراق اً عنادمً يفعال  ت بُعثِر  لينشأ من اً الجان  البشاري

طييكااد لنااً وااذا وراجااوس   170المينااًيا  بااأطرويوس مااً وع ااه التيتااًسي  بديوسي ااوس

Φράγκος  واي  طاًر ماار ه لمف اوم الشااعر عناد سايكي يًسوست  ياا  يشاير  لااى دن

ذم النًب  من اإلعجًو بًلذا  ط سمً ينبغي دن م يرة الشعر ال ينبغي دن  تمثل وي التشر

 ي   ن كل الورقً   ت كًلورية ذا  المًئة طرقة المتمً  ة ت  كمن وي البث  عن الو دة

طرقة طا دة طكل طرقة وي طرقة طا دة )وي ذا  ً(  طي تش د البً   وي واذا ال ايًر 

لثاًسي مان واي الجا ا ا προς την ποιηση –πραξηالفعل" ) - صيدة "سثو الشعرب

( مت اًئد  "كياف Μάνα-Μέραالن اًر)- ي  يوجاه اليطاًو لاهم ت دعمًله الغنًئية(

)التي وي( دع ًُا ييوسي وس الكبيارت  ت  ظل متشرذمة وي سكون الكون دع ًُا الرو

دع ًُا الِشعر الكبير   م يع ه البً   )م تش دا  وذد المرة بمً طري وي "ييثيرامباوس 

الو يد الاذي ي اتطي  دن ي بناً الو ادة المف اويةت طواو الاذي الورية"( بأن الشًعر وو 

ي تطي  دن يو د درطا نً المتشرذمةف  سه ي تطي  دن يمنثنً الورية "ذا  المًئة طرقاة 

طي تشا د البً ا  واي ذلاك  .طالتاواؤم طالو ادة ت طالتاي واي رما  التمً ال ت المتمً  ة"
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ذا  المًئاة طرقاة يمثاال  طع اى الاارغم مان دن رما  الااورية  171باديثيرامبوس الاورية

ونثن ال  سعدم  ت  جديدا  من جًسه سيكي يًسوس وي سظر الذين  نًطلوا وذا العمل بًلتث يل

الوسي ة لرب  وذا الرم  بًل يًر الديثيرامبي طاألطروي وي األيو ال ديم طالثادي  طلاو 

باًلورطي  لبًكيي يدي  دن األك يل الم يئ 17وي  طًر عًمف  و د ردينً وي الديثيرامبوس 

( الذي دود ه دمفيتريتي لثي وس يدخل همن  طًر الت  ين واي )

  دماً بًلن ابة 172معيرة المرطر المصً بة لدست ًه من طور الصبً  لى طاور الرجولاة

سجاد دن  -173السايمً األلماًسي الاذي  اأ ر باه سايكي يًسوس –لهيو األطرطبي الثادي  

( قد استيدم الورية واي Rainer Maria Rilkeراينير مًريً ري كه )الشًعر األلمًسي 

)دي قبال  األيف  1904قصيد ه "دطرويوس   يوريديكي  وارمي " التاي سظم اً سانة 

سيكي يًسوس لعم ه بنثو  د ة ع وي( كي يدلل ب ً بصورة مجً ياة ع اى ال يثاًرة التاي 

ي ينمااوان ع ااى واارع يم ااك ً دطرويااوس بي ااًردت  ياا  يشااب  ً بتااودمين ماان الااورط

  طوي سوسيتة دخرن يرب  ري كه بين دطروياوس طالاورية مثباذا  عادم  قًماة 174 يتون

  175 مثًه ألطرويوست طياعيً  دن  ُترك الورية )التي  رم  لارطح الشاعر( كاي   يوار

وتجديد سيكي يًسوس  ذن ال يتمثل وي خ ق رم ياة الاورية واي  اد ذا اه ياخال المثاي  

ط سمً يتمثل وي س ل واذد الرم ياة مان المثاي  الاداللي  ت الديثيرامبيالداللي األطروي ط

الشعري الديثيرامبي دط األطروي األعم  لى المثي  الداللي الديوسي ي األخا ت طذلاك 

برب  دع ًئ ً بأع اًا ييوسي اوس طب اً  ل ن اية األطروياة )التراجيدياة ( ألساطورة 

 الِشعر الكبير ييوسي وست التي  تمً ل وي سف  الوقت م  دع ًا 

طالورية ب ذا الطرح الجديد الذي طر ه سيكي يًسوس  يكد ط دة الجن  البشري 

عن طريق    ين م ط يخًل م وي عدقة مان التماًوي ما  ييوسي اوس سف اه  ط ن  ث اق 

ذلك  دريجيً   وأطرويوس ينًيي  دميذد طم  نيه طيط ه من م دن يج  اوا معاهت وج  اوا 

لشم  طالورية الدامية دمًمه وبدد دطرويوس واي الثادي   لاى طدسصتوا له  تى ط عت ا

 وي يوس )الشم (:
«Δικό Σου τὸ αἷμα εἶν᾿, Ἥλιε, καὶ δικό Σου               الدم ملك لك، ياهيليوس، والوردة أيضا  

Εἶναι τὸ Ῥόδο καὶ δικός Σου εἶμαι ὅλος                               ملك لك، وأنا كلي ملك لك               

Καὶ δικοί Σου εἶναι τοῦτοι,176                                                                        ،وهؤالء ملك لك   

طيدعو دطرويوس وي يوس واي سايًر الط ا  ذا اه دن يو اد باين ق اوو وايالا 

)الم  نين( بإمراقه )بمط عه( طاهعً  النبواة كًم ة بين يدي دبولون   م ييًطاه سايك  

دم اآلل ةت طيعبر عن دسه عً م  ع ى دن ي   الورية دمًم عين ً ع اى قماة ت )ربة ال يل( 

رط دن يب   بذرط ه وذد ال مة   م يط ه من اً جبل بًسجيوست  ي  ال ي تطي  مجر ال 

دن   به سظير ذلك ال ر الم دس  تاى يع ماه ل ايالا )لتدمياذد(  وكاذا قاًه دطروياوس 

النشيد طوكذا كررد طرااد كورس الم  نين وي استظًر دن يع موا منه سر الاورية  وأخاذ 

 دطرويوس يتثدي طيشرح ل م سر الورية  
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 بادط طكأس اً   طار يماً  يُعاد طساي ة ل تماًوي باين  طوكذا وإن رم  الاورية التاي

دط لربمً يأ ي وي وذا ال ايًر لييكاد ع اى ق اية التماًوي ما   177اطرويوس طوي يوس

( يتثدي دطروياوس 442-271وفي )دبيً ييوسي وس طالتي  ت   يائر ه رطيدا  رطيدا  

ساوف وي منولو( مطوه ليشرح سر الورية بنف اهف  يا  ي اوه  ساه واو ط ادد الاذي 

يتفود بًل ر الم دس  ود ينبغي أل د غيرد ذلك ط سه سوف يشر ه ل م لياوقظ ذاكار  م 

ل مرة األخيرة  طيبدد بًلثدي   لى وي ياوس ) لاه الشام ( ماذكرا   ياًد بأساه ابان سايك  

كمً دسه )دي دطرويوس(  دي ً  ابن سايك  الاذي درهاعته مان  ادي ً مث اه  ت )ربة ال يل(

 ألسه قد طلد قب ه: ططًلبً  منه الم ًعدة 

                  ἐγὼ τὴ Μάνα Σου τὴ βλέπω                                                               إنني أرى أمك        

Νὰ Σ᾿ ἀγκαλιάζει Ἐσέ, τὴν ἅγια Νύχτα وهي تحتضنك، )أجل إنها( ربة الليل  المقدسة                        

Καὶ πὼς ποτὲ μπορεῖ κανεὶς νὰ ξαίρει                                       وكيف بمقدور أحد أن يعرف من هو

Τὸ γιό, ἂν τὴ μάνα πρῶτα δὲ γνωρίσει;                                     االبن، ما لم تتعرف عليه أوال  أمه؟

Τί κι ἐγὼ γιός της εἶμαι, κι ἀπὸ βρέφος178           )ماذا،فأنا أيضا  ابنها،مذ أن كنت جنينا  )في رحمها 

 

طربمً  و ي اإلمًرة  لى رؤية ربة ال يل ونً بًإلطًر ال مني الذي دراي الشاًعر 

دن يك ابه ل ااذا العمال الااذي دراي لاه دن يكااون ييثيرامبياً  طم اار يً  )قريباً   لااى رطح 

الوقت سف هف ذلك دسه برؤيته لربة ال يل  الديثيرامبوس الذي  طور  منه التراجيديً( وي

 م ي تمر وي الثدي   لى ربة ال يل التي  يتفي وي هوا   179يشير لى دن ال يل قد جن 

ابن ً كًألرم ة التي ي روً دن   م  منج ا  ابن ً طوي وي مدب  الثاداي   ام ي األ ً 

ال يعرواون سار دي  ت دن   به ال ادرة كاي ياذوه  لاى درطاح دطل اك الاذين ال يعرووس اً

الورية  طل وف يصعد  لى ال مة يرجة يرجة )طيعاد التدمياذ بًلاذاكرة الكًم اة  ذا ماً 

ماة )التاي  رما   صعدطا الادرجً  الاثدي: سانب ة ال ما  )التاي  رما  لاديميتر( طالكرت

   ام ييًطاه 180لديوسي وس( طالورية )التي  رم  لتأسي  الط وس ال ارية األطروياة(

 ربة ال يل قًئد : 

 ,Μὰ ἐμεῖς, ἐδῶ ῾μαστε στὴ γῆ κι, ὦ Μάνα نحن، هنا على هذه األرض، يا أماه، أما

  Πολλά ῾ναι τὰ σκαλιὰ ὡς ποὺ ν᾿ ἀνεβοῦμε كثير من الدرجات حتى نصعد أمامنا 

 Στὴν ἅγια κορυφή, ποὺ ὅλα τὰ σμίγει إلى القمة المقدسة، حيث يمتزج كل شيء 

  Σὲ μία πνοή. Κι ἀρχίζει ἀπὸ τὸν Ἅδη تبدأفي نفس واحدة. فمن هاديس 

  Τὸ πρῶτο τὸ σκαλὶ καὶ τὸ πιὸ πάνω الدرجة األولى والتي فوقها

 Ἡ ἅγια τὸ χτίζει Δήμητρα. Γιατὶ ὅπως ديميتر القدسية. ألنه مثلما أن البشر  تبنيها

  ,Ὅλοι στὸν Ἅδη ἐμπρὸς οἱ ἄνθρωποι εἶν᾿ ὅμοιοι جميعا  متشابهون أمام هاديس،
  Ὅμοια εἶν᾿ ἴδιοι κι ἀγνάντια ἀπὸ τὸ Στάχι فهم متشابهون أيضا  أمام سنبلة القمح 

  ,Τὸ Μυστικό, ποὺ ἡ Ἐλευσίνα ὑψώνει السِر )المقدِس( الذي ترفعه إليوسيس، 

  Καὶ σ᾿ ὅλους πλάι ἡ Περσεφόνη,τὸ ἴδιο وإلى جانب الجميع تقف برسيفوني،بالطريقة نفسها 

  ,Ξάγρυπνη γιὰ ὅλους, τὴν ψυχὴ χωρίζει منتبهة للجميع، تفصل عن أجسادهم
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 .Σὰν τὸ μωρὸ ἀπ᾿ τὴ μήτρα, ἀπ᾿ τὸ κορμί τους أرواحهم، مثلما )ينسلخ(الطفل عن أمه.

  ,Μὰ ποιὸς αὐτός, ποὺ δίπλα ἀπὸ τὴν Κόρη فمن ذا الذي بجوار اإلبنة )بيرسيفوني(، 

  Πρὶν κι ἀπ᾿ τὸ θάνατο κι ὁλοένα ἀπάνω و)يعلو( دوما  قبل الموت 

  Κι ἀπὸ τὸ θάνατο, βοηθάει τὸ σῶμα فوق الموت، يساعد الجسد  حتى

  ,Καὶ τὴν ψυχὴ βοηθάει, ἀνταμωμένα كما يساعد الروح، وهما يلتقيان،

  ,Μέσα ἀπ᾿ τὸν πόνο, πέρα ἀπὸ τὸν πόνο في غمرة األلم، ودون حالة األلم، 

  Ν᾿ ἀνεβαίνουν χορεύοντας τὰ πλάγια كي يصعدا وهما يرقصان على سفوح

  ;Τοῦ βουνοῦ, τὰ πολλὰ ποὺ γίνονται Ἕνα الجبل، فكثير من األشياء تغدو واحدة؟ 

  Ποιὸς ἀπ᾿ τὰ βάθη τοῦ Ἅδη μὲ τὴν πνοή του ومن ذا الذي بأنفاسه من أعماق هاديس

  Χορεύει τὶς ψυχές, σὰ μύρια φύλλα مثل آالف مؤلفة من األوراقيجعل األرواح ترقص، 

  Γύρα ἀπὸ δρῦ ξερό, νὰ σαρκωθοῦνε حول رمح صلد، يجعلها تتجسد

  Σὲ νέες γενιές, καὶ ποιὸς σὲ τοῦτες μπάζει في أجيال جديدة، ومن ذا الذي ينفث في هذه

   ,Τὴν ἅγια ὁρμὴ τ᾿ ἀνήφορου; Ποιὸς ἄλλος )األجيال( نفرة الصعود المقدسة؟ من سواك،

  Πλούτωνα-Διόνυσε, ἀπὸ Σέ, ἀπ᾿ τὰ βάθη بلوتون، يرفع الظلمات -ياديونيسوس

  ,Τὰ σκοτεινὰ τῆς γῆς σὰν ἀνεβάζεις من أعماق األرض مثلما ترفعها،

 Θεία μαρτυρία τῆς δύναμής Σου, τὸ Ἅγιο )ليكون ذلك( دليال  إلهيا  على قوتك، الكرمة

  Τὸ Κλῆμα, πού, ὡς βυζαίνει τὰ σκοτάδια المقدسة التي، في حين تمتُص ظلماتِ 

 ,Τῆς γῆς καὶ πίνει ἀπ᾿ τὰ οὐράνια δρόσο وتشرُب من ندى السماء،  األرض

  Συνταιριάζει στὶς φλέβες του τὸ σκότος توائُم في شرايينها بين الظالم 

  Μὲ τὸ φῶς σ᾿ αἷμα πύρινο, δοσμένο ُمنحتوالنور في دم ناري، بعد أن 

 Τὴν ἅγια Μέθη νὰ κερνᾶ ἀπ᾿ τὸ χέρι الَسْكرة المقدسة كي تقدمها بيد الموسيات

  Τῶν θείων Μουσῶν, ποὺ ἡ καθεμιά της στέκει الربانيات، الالئي تقف كل واحدة منهن 

  Κάθε σκαλί, γιὰ ν᾿ ἀνεβεῖ μαζί Σου على كل درجة، كي تصعد معك 

 Στὴν κορυφή, κι ἀλλάζει τ᾿ ὄνομά της إلى القمة، وتغير اسمها 

  ,Καθὼς ἀλλάζει τὸ δικό Σου; Κι ἔτσι كما تغير اسمك؟ وهكذا من 

  Ἀπὸ μέθη σὲ μέθη, ὁ λογισμός μας إلى َسْكرة، )يتبدل( فكرنا  من َسْكرة

 ,Κι οἱ αἰστήσεις καὶ τὸ θάρρος μας κι ἡ πνοή μας وأحاسيسنا وشجعتنا وأنفاسنا،

 ,Κι ἀπὸ τὸν ἕνα Διόνυσο στὸν ἄλλο ومن ديونيسوس إلى )ديونيسوس( آخر،

  Ξάφνου ἀνεβαίνουμε, ὡς ποὺ πιὰ δὲ φτάνει نصعد فجأة، إلى حيث ال تصل اآلن

  Τ᾿ ἅγιο Κρασί, τι ἀνοίγεται στὸ νοῦ μας ، كي يتفتق عنها في عقولكم ةالخمر المقدس

  ,Ἡ ἀνάπνια, ποὺ ὅλα πιὰ τὰ σμίγει σ᾿ Ἕνα التنفس، الذي يمزج كل شيء في واحد،

  Ψυχὴ καὶ σῶμα, αἷμα καὶ πνέμα, ἐχθρότη نفس وجسد، دم وروح، عداء

  ,Κι ἀγάπη, λαοὺς μὲ λαούς, τόπους μὲ τόπους ومحبة، شعوب مع شعوب، أماكن مع أماكن،

  Μὲ τὴ ζωὴ τὸ θάνατο, τοὺς αἰῶνες الموت مع الحياة، القرون

 Μὲ τοὺς αἰῶνες. Κι εἶναι τούτη ἡ ὥρα مع القرون. وتلك هي ساعة

 ,Τοῦ Ῥόδου τοῦ ἑκατόφυλλου βαθιά μας التيالوردة ذات المائة ورقة )الكامنة( في أعماقنا، 

 Πού, αἷμα καὶ πνέμα καὶ ψυχὴ καὶ σάρκα هي دم وروح ونفس ولحم

  Καὶ λυτρωμὸς ἀπέραντος, μᾶς μπάζει وفداء ال حدود له، تُدخلنا )أي الساعة( 

 ,Στὸν κύκλο, ὁποῦ κι ἡ πίστη περισσεύει إلى الدائرة، حيث يفيض اإليمان،

  Γιατὶ εἶναι πίστη ἡ ἴδια ζωὴ στὴ μέση ألن الحياة نفسها أيماٌن في أعماق

   Τῆς καρδιᾶς μας γιὰ πάντα ἀναστημένη!181 قلوبنا منبعث إلى األبد! 
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 سنً سد ظ دن ييوسي وس وي وذد الف رة يبدد وي ال يطرة ع ى س م التماًوي مان 

خده طميجتين رئي تين   ومًن ع ى الن ية األطروياة )التراجيدياة( ألساطورة مايدي 

 فًصااي ً آسفااً  طالتااي طري  دصااداؤوً وااي ييوسي ااوس طآالمااه التااي دو اانً وااي ذكاار 

" ليوربيادي (  ط تمثال عًبادا  باًكيوسالتراجيديً اليوسًسياة )السايمً واي م ار ية "

دطلى وً ين الوميجتين وي عدقاة عًماة بًألطروياة  ومف اوم العباًية عناد سايكي يًسوس 

قاد  ثاوه  لاى ييوسي اوس األطرواي  - Λουβάριςكمً يد ظ لوواًري   -بوجه عًم 

طوي  مًرة  لى العدقة باين األطروياة طموهاوع التماًوي  الكًمال   182شكل  صريب

دن  Κέκκουياخاال الاادائرة الديوسي ااية وااي "ييثيرامبااوس الااورية"ت  د ااظ كيكااو 

 -ييوسي اوس  -دطرويوس البًكيي ي ويسً من خده  مً  ه دط  مًويه المتتًلي م  واًسي 

كال مايا  طواذد التركيباة  وصاف واي و يوس  لى  ركيبة دخيرة مكوسة من  - يوس 

 يا   ت من ييوسي وس  لى ييوسي وس آخرت طمان  مًلاة  لاى  مًلاة ت 386-372ابيً  

يرج   عدي دمكًه ييوسي اوس كماً يعك ا ً التاراي ال اديم  لاى خصوصاية واذا اإللاه 

الارطح  ت  ي  ي وه سيك يًسوس "الدم طالانف  380-379طدصًلته      طكذا وي دبيً  

داا الدمثدطي" يظ ر ييوسي وس طكأسه التركيه الن ًئي من كال الثنًئياً  الف ت طالج د

  طدمً الوميجة الثًسية وتتمثل وي العدقة بيناه طباين 183النف  طالج د ت : الرطح طالمًية

من سً يةت طبين الرم   –طوي الوري طالكرمة طال نب ة  -الرمو  الرئي ة وي ال صيدة  

األخيرين من سً ية دخرن  وأمً العدقة بين ييوسي وس طرم  الاورية األطه طالرم ين 

التي استثد ه سيكي يًسوس ياخل المثي  الداللي الديوسي ي و ي عدقاة قاد سووناً  لي اً 

سًب ً ت ط ف ي  لى كون الورية طسي ة ل ت  ين )طالتمًوي( بين اطروياوس )ييوسي اوس( 

 ل رطح الديوسي ية التي سوف يتم بعثر  ً ع ى ط دميذدت ط لى كوس ً وي الن ًية  ج يدا  

 طدمً العدقة بين ييوسي وس طالكرمة و ي عدقة بدي ياة 184كل الشعوو كي يتم    ين ً

قًئمة ع ى كوسه  ل ً  ل يمر  طدمً عدقته ب نب ة )ال م ( وتنبناي ع اى عدقتاه بط اوس 

بًعتبااًرد اباان  بيرساايفوسي طدم ااً ييميتاار وااي ط ااوس  ليوسااي  ) لف ااينً( ال اارية

  ط شير كيكو 185بيرسيفوسي التي كًست وذد الط وس  ُ ًم ع ى مرو ً وي طدم ً ييميتر

 ي  يكمن  ت (μυητικό δρώμενο لى دن "ييثيرامبوس الورية" يعد  مثي ية    ينية )

وااي  ظ ااًر الرمااو  الم دسااة  –وااي  شااًب ه ماا  دساارار  ليوسااي   –معنااًد األسًسااي 

 كت ااه واذد الرماو  الثد اة معًسي ااً ياخال المثاي  الااداللي طمان وناً  186طيالال  اً 

دن  الرماااو  األطروياااة التاااي ا ياااذوً  Αλεξίουالديوسي ااايف وفاااي ردي دليك ااايو 

  σταχυساايكي يًسوس وااي ييثيرامبااوس الااورية  تمثاال وااي ساانب ة ) بااوو( ييميتاار 

ت  اين   ط مثال الرماو  الثد اة الادرجً  الاثدي ل ρόδοςطالورية   κλήμαطالكرمة 

ع ى التوالي   ذ  رم  الثبة لتمً ل جمي  البشر طم اًطا  م دماًم الماو  طاال تيًجاً  

ال رطرية ل ثيًةت كمً  مثل الدرجة األطلى  من الت  ين التي  ييي  لى الثيًة الف ا ى  
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بينمً  رم  الكرمة لنفثة اإلبداع الم دسة طالدرجة الثًسية من الت  اينت دط الفان الفًهالت 

ييوسي اوس(  -الماو  )ب و اون - ي لإلس ًن بًإلي ًع اإلباداعي ل كاونت الثاهالذي يو

ال ذان ومً ميا طا اد ططج اًن ل تعبيار عان النفارة الم دساة التاي  ادو  يائارة الثياًة 

طالمو  ط غذي الثمًلة الم دسة لإلبداع الفني  دمً الورية ذا  المًئة طرقاة و اي  رما  

ط وامج الثمًلاة الديوسي اية ما  الثكماة األبولوسياةت ل مواامة الكًم ة بين المتنًق ً ت 

بينماً ي فات   187ط و ي بًلدرجاة الثًلثاة مان يرجاً  الت  اين طواي المعرواة الف ا ى

سظرسً  لى بعد آخر دهفًد وذا التوامج ع ى الورية طوو  عبيرد   Λουβάριςلووًري  

-ة )الارطيطسالك ما -الاورية ي  يرن س د  عن سايكي يًسوس سف اه دن  ت عن ال وجوس

( وي رم  ي دف لإلبداع طاالستظًمت  ي    س اً  و اد واي Ρόδος-Λόγοςال وجوس 

ُمَركهي طا د المنًو ً  التي قًمت بين الرما ين األخيارين عبار ال ارطن طوماً " باة 

ال م  ط بة الكرم"  طوذا ال دف  يكدد الشريعة الدلفياة التاي   ادف بادطروً ل م اًطاة 

ال  طس ًاا  طخدر العبياد ط عتاًق م  طواذا الرما  )الاورية( بين   ور المواطنين رجً

كي ي وي  لاى لثياًة الف ا ى طالفان  -بشكل    ًئي طمتدر(  –يأ ي وي عصرسً الثًلي 

الفًهاال طالمعروااة الف اا ى  طوااذد العااوية سااوف  تث ااق ماان خااده عااوية الاارطح 

وي يائرة منطاق  التي  عت د دن منطق المعًسي يدطر – Κέκκουطدمً كيكو   188الدلفية

وتشير  لى دن الورية  عد سموذجاً  لتركياه طالتاأليف باين  ل اين  -الرم  وي وذا العمل 

 τελείαمتنًو ين طومً ييوسي وس طدبولون      كمً دس ً  عد مصدر الاذاكرة الكًم اة 

Μνήμη  طاأللمπόνος  طالغًيةσκοπός  كمً دن  نًسق دطراق اً يعاد بمثًباة سادلم  

الر  ًا الفري دط الشعه  طوي ييوسي وس وي الجم  الذي ال يثصى من البشر الفًسين  

طلكي ي تعيد ذا ه المفتتة وذد وإساه يصاعد مان األسافل دي مان المرا اه ال اف ىت مثال 

م )الذي وو رم  له(  صعد من الجذطر األرهية طمثل اليمر الاذي  ي اكر الانف  الكرت

طيروع ً من ال يوي المًيية إل دن الموسايً  مر فعاً ب اً  لاى موساية دخارن       ل اد 

دمًر  الط وس الت  ينية وي  ليوسي   لى وذا المعنى اليًرر لتكوين اإلس ًن طالثفًظ 

التاي    (σταχυ)ع اى  يً اه مان النً ياة البيولوجياة  طالرما  وناً واو سانب ة ال ما  

ي من العًلم ال ف ي )عًلم المو ى( ط  دم ً ييميتر كي ي يم العًبد )ب اً  روع ً بيرسيفوس

   189 طيد( طيثًوظ ع ى  يً ه

بين الورية طييوسي وس طكال مان الرما ين األسًسايين  –لعل وذا التوامج  ذن 

م ططسنب ة ال م ( وي ال صيدة وو الذي يييي  دريجيً   لى  ثبيات رما   -اآلخرين )الكرت

الورقً  ياخل المثي  الداللي )الديوسي ي( ل  صيدة من سً يةت طا  اًع  الورية متمً  ة

يائرة الت  اين مان سً ياة دخرن كماً دساه ياييي  لاى طها  الاورية دع اى سا م الت  اين 

طالتمًوي وي وذا الشكل من الدرامً الط وسية التاي دراي سايكي يًسوس دن ي افيه ع اى 

ماًوي واذا  تاى يشاير  لاى ماً دصاًو ومً دن  ينت ي دطرويوس من يعاًا الت قصيد ه 

د بًعه ويالا من دعراض  نم عان دس ام دصابثوا م  ناين ياخ اين واي ط اوس العباًية 
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ال ريةت التي ستييي ب م  لى التمًوي )م  كل من دطرويوس طييوسي وس( عن طرياق 

رم ية الورية ذا  المًئة طرقة  ل د دصبثوا منذ   ك ال ثظة جمًعة )كورس( الم  نين 

 مجري د بًع له   ي  يصف دطرويوس األعراض التي استًبت م قًئد :طلي  
Καὶ Σεῖς, ὡς Σᾶς ἐκοίταξα, εἴχατε ὅλοι                                 وأنتم، عندما التفُت إليكم، كنتم جميعا  قد 

Τὴν ὄψη καὶ τὸν τρόπο Σας ἀλλάξει                                                       غيرتم هيئتكم وطريقتكم  

Καθὼς καὶ τώρα.190                                                                                                .مثلما أنتم اآلن 

 

 م يومئ الشًعر من طرف خفي  لى دن سر الورية )الذي وو سر الت  ين طالتمًوي( قد 

 :سفوس م غ غل وي 
Κι ὅλων μαζὶ μιὰ ζέστη Σᾶς περνοῦσε                                       وأخذ يسري في عروقكم جميعا    

Τὶς φλέβες μυστικιά, ποὺ σταματοῦσε                                                           سٌر دافئ، يوقف  

Τὴν ἀναπνιά Σας στὰ ρουθούνια, κάποιοι                                  أنفاسكم في فتحات أنوفكم، فأخذ  

Ποὺ τ᾿ ἄνοιγαν πλατιὰ κι εἶχαν κλεισμέν                        بعضكم يوسع هذه )الفتحات( من الجانبين 

Τὰ χείλη τους σφιχτά.191                                                                     .وقد أغلقوا شفاههم بشدة  

 

 م يتًب  الجمي  الصعوي كي يظفرطا بًلورية  ويصاي  دطل ام طي ياه باأطرويوس 

ط تثوه الاورية مان مجاري رما  دن يعطي الورية  لي مت  لى الجمي   لى كل الشعوو  

ططسي ة لت  ين جمًعة  لاى يائارة دخارن دعام طدماملت وتصاب  طساي ة لت  اين ل تمًوي 

الشعوو طالتو د بين بع  ً البع   طيثكي درويوس وياذكر دن كاورس الم  ناين قاد 

 ط ه منه دن يمن  الورية التي وي طسي ة ل تمًوي  لى الشعوو:
    Μὰ τώρα                                                        أما اآلن                                                       

  ,Δὸς τὸν ἀγώνα γιὰ τὸ Ρόδο, Ὀρφέα أورفيوس،                            فهْب الكفاح من أجل الوردة، يا

  Στοὺς λαούς,γιὰ νὰ κινήσουνε ὅλοι ἀντάμα للشعوب،كي يتحركوا جميعا  سويا                          

            ,Πρὸς τὴν κορφή, ποὺ ὅλα τὰ σμίγει σ᾿ Ἕνα نحو القمة، التي تمزج كل شيء في واحد، 

                               Ψυχὴ καὶ σῶμα, αἷμα καὶ πνέμα, ἐχθρότη نفٌس وجسد، دٌم وروح، عداوة

                     Μ᾿ ἀγάπη, τόπους μ᾿ ἄλλους τόπους, τἄστρα ومحبة،أماكن مع أماكن،النجوم مع 

     Μὲ τἄστρα, ζωὴ μὲ θάνατο, τοὺς αἰῶνες النجوم، الحياة مع الموت، القرون                           

  Μὲ τοὺς αἰῶνες. Δὸς στοὺς λαοὺς τὸ Ῥόδο الوردة للشعوب،مع القرون. فهيا قدم 

                                              Ὀρφέα!»192 أورفيوس!"                                                 يا

                                                    

                                                                            

م ديان يريادطن دن ي رعوواً طواي دي طيثمل دطرويوس الورية طواو يار عش  طي األ 

 :رضكد
                        μὲ φωνὴ ποὺ ἐρχόταν                                         وأجاب بصوت كان يصدر  

Ἀπ᾿ ἄλλον κόσμο, κι ὅμως κύλησε ὅμοια                                      من عالم آخر، مع أنه انساب مثل 

Μὲ μία βροντή, ἀποκρίθη: «Στὴν Ἑλλάδα!»                                     ،"صوت رعد: "في اليونان  

Καὶ τὰ γκρεμά, οἱ πλαγιές, τὰ κορφοβούνια,                     ،ورددت الجروف والسفوح وقمم الجبال 

Σὰ στήθη ποὺ ἀνασαίνοντας πλαταίνουν,                                             الصدور التي تتسع ، مثل  
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Θαρρέψαμε, ἀντηχῆσαν: «Στὴν Ἑλλάδα!».        )في اليونان"فتشجعنا. وهي تتنفس،صدى )عبارة ":  

Καὶ τότε πιὰ μᾶς τύλιξε ὁ Παιάνας            )وآنذاك لفنا البايان )نشيُد أبولون                                   

Μᾶς γέμισε ὁ Παιάνας, μᾶς ἐπῆρε                                                       مأل)نفوسنا( البايان، أخذنا   

Στὰ διάπλατά του τὰ φτερὰ ὁ Παιάνας.193                         البايان على أجنحته العريضة المنبسطة  

  

الديوسي ية   ين طالتمًوي يأ ي مت  ً  م  الصفة طونً سد ظ دن الثي  المكًسي ل ت

األطروية ل ذد الوريةت ذلك دن  الثي  المكاًسي الاذي ساوف  ُغارس وياه الاورية يار ب  

بًليوسًن طبًلعنصر األبولوسي  ط ي   ن الت  اين طالتماًوي ساوف ياييي  لاى الو ادةت 

وإسه ير ب  بًلبعد ال ومي طاإلس ًسي  مًميً  م  الفكارة الدلفياة  واإذا كاًن  مجياد الثيا  

ييثرامبيً  بندارطس طبًكيي يدي  مر بطً  بدطلة المدينة دط المدينة الممولة المكًسي وي 

ل عرض الديثيرامبي ع ى النثاو الاذي دمارسً  لياه آسفاً ت وإساه عناد سايكي يًسوس يار ب  

بًلبعد ال ومي الذي  أ ي يلفي طاألطروية الديوسي ية وي مرك دت و اد  عان اساه يار ب  

دي دن  كاون الث اًرة اليوسًسياة  ت ية الث اًرة اليوسًسياةً  بًلبعد اإلس ًسي طبمرك دي 

(  وماً مثاور واذا البعاد اإلس اًسي  وانثن  ذا  دماًم Ελληνισμόςطالوجوي اليوسًسي )

 دي يطائر  عبر عن مرك ية الث ًرة اليوسًسية وي وكر الشًعر  طس صاد ب اً الادائرة 

الدلفية الديوسي ية التاي  شام  ً الادائرة ال ومياة اليوسًسياة التاي  تمثاور  ول اً الادائرة 

الثاال  - Φράγκος جااوسع ااى  ااد   عبيار ورا -ل ااد طجااد سايكي يًسوس اإلس اًسية  

 اوه العدقاة  -ل مشك ة التي سشأ  وي عصر التنوير اليوسًسي )قبيل الثاورة اليوسًسياة( 

التااي يجااه دن يكااون ع ي ااً الشااعر اليوسااًسي الثاادي  بااًلتراي اليوسااًسي طاإلبااداع 

وي  صور مفًيد دن مرك  الث ًرة اليوسًسية طالوجوي اليوسًسي الاذي  مثال  -األطرطبي

  194رار  ليوسي  منبعه يمثل التعبير األكثر عم اً  ل اوعي الرط اي العاًلمييي في طدس

ع اى الادائر ين األطلاى طالثًلثاة ويارن  ن النظرياة    Λουβάριςطيركا  لوواًري   

( بأسااروً عنااد ساايكي يًسوس  عتمااد ع ااى دسااًطير الديًسااة κοσμοθεωρίαالكوسيااة )

 ت  لاه األطروياة ت في  طيُعاد ييوسي اوساألطروية طرمو وً التي  ر ب  ار بًطً  ط ي ً  بادل

وو مرك  وذد النظرية الكوسية  و و رو الوجد الاذي يتثاد مان خدلاه الم  َناون معاه  

طيتفق م  طبيعة وذا اإلله العنصار الثمًساي عناد سايكي يًسوس  طيجعال سايكي يًسوس 

مفريا  األسطورة األطروية  ار ب  مان واذا المنط اق لتصاب  رماو ا   س اًسية ماًك ة 

(πανανθρώπινα)195 طال ييااار(  ث يااال  Κέκκου  ل اااذد األبياااً  عااان رطح

( التي يري وي ً اختياًر اليوساًن لا رع 445-441المرك ية اليوسًسية وتشير  لى دبيً  )

مً دمًر   لياه اواً باًلمر  -1الوريةت ط تثدي عن وذا االختيًر ط وج  دوم اسبًبه وي 

) طجة الشاًعر األمريكياة األصال( مان دن الشاعه اليوساًسي واو الو ياد الاذي ياتف م 

التي  ر  ي وور الشعووت طدسه ال يفرض ذلك بًل وةت بل يعترف بًسات ده كال  األوكًر

دن بادي اليوساًن واي التاي عًمات ب  ب اً  جرباة   طيا   -2سف  طكل وري طكل معه 

ييوسي وس ط عًية ميديدت ط جربة   طي  اط طري  ط جديدت ط جرباة صا ه الم اي  
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-442واذا ماً  ييادد األبياً  التًلياة )طبعثه )طب ً  ل معت د الم يثي األر وذطك اي(  ط

طع اى الارغم مان    196( من دن الطغيًن ييتفي طيتم التصًل  اإلس ًسي وي يلفاي554

دن مف وم الو دة وي  طًر المرك ية اليوسًسية ير ب  بًلنظرية الكوسية عناد سايك يًسوس 

يباررد  ع ى النثو الذي عبر  عنه وذد اآلراات واإن واذا المف اوم ال يعادم دن يجاد ماً

ع ى األقل وي الي فية الطوطمياة ل ط اوس الديوسي اية التاي  طاور  عن اً التراجياديً 

 لى دن الديًسة البًكيية  عتمد ع ى االسفعاًه الجمعاي  Harrisonاليوسًسيةف و  د دمًر  

  197ل ثيًسوس )جمًعة العبدة( الديوسي ي  ورو وذا الثيًسوس يعبر عن ط دة الجمًعة

الديثيرامبوس كًن  ل ً   ورا  دعيد ميديد وي عشاير هت لاي  و ا  واي  كمً دس ً  عت د دن

بل دي ً  وي وي ة  يوان م دس  طواذا ماً يجع ناً سجاد واي ط اوس  ت صورة طلد جميل

 عًية الميدي طري ة التفكير الطوطميةف وًلطفل سًعة مرطرد وي الط وس الت  ينية يعًي 

       198ميديد وي مكل الثيوان الطوطمي لديوسي وس

طوكذا ياييي ا  اًع عنصار الت  اين طالتماًوي الناً ج عان طماج الاورية ياخال 

المثي  الداللي الديوسي ي ل  صيدة  لى ا  ًع يائرة المرك ياة اليوسًسياة  طباًلعوية  لاى 

(تويصاف كياف 524-442سيًر ال صيدة يواصل قًئد الكورس الثًسي الثدي  )دبياً  

البًيًن التاي استاًبت م طكياف اسط  اوا طاسط  ات خ ف ام الجماوع استب وا جميعً  بعد سفثة 

ط طمت ال يوي  التي طهع ً الطغًة وي ديدي م  ل د د و طد  رطا ألطروياوس الم اوك 

وفك دصفًي ديدي م طدمروم بأن ينظارطا  لاى النجاومت طدمار الجميا  باأن يج  اوا ع اى 

واًألرض واي  ت ال ائاف طال يبثثوا عان عارش المجاد ت األرض التي وي مًئدة الجمي 

التي سوف  ير( ل م الكرم طالشجر  طوكذا سوف يشي  سور الغًية ال ويمة ط مت ك كل 

معوو األرض الورية  طعندمً قًه ذلك سظر   ليه الثشوي كنظرة العذراا  لى رجال 

لم   توه  معًلم ميصيته بعدت دوو دخووً دم ابن اً دم دبوواً دم  لاه  ماًك  ام استشار  

دي اليوسًن وثطمت ب ً ال يوي طاألغدهت  نف ت اليوسًن ك  اً ط نف ات قمام ك مته وي ب

الجبًه وي الصبًح  دجال  انف  جميا  مان  ثركاوا  لاى جبال باًسجيوس طصاعدا  لاى 

( ميبارا  كياف 714-524البرسًسوس  م  لى يلفاي  م يكمال دطروياوس ال ا  )دبياً 

دعماًر رط اهت طكياف يعاًوم  ينفت  وجأة جرح  )وي الورية الدامية( كصنبور ق به واي

جميعً  ليشربوا من جر ه  تى يشفى  بعدوً يدعووم دن يتثدطا معه  لاى األبادت و اي  

سظًم الج د طال المو  واو الاذي ي اتطي  دن يادو   مان واذا األلام  , سماً واو الثاهف 

وًلبطولة طالنصر يت ًاالن يائمً  دمًم الثه  طوكذا بً ت الاورة التاي   طار يماً  واي 

   ام يصاف المشا د عنادمً 199  ولة عن الت  ين طالتمًوي الذي ياييي  لاى الو ادةالم 

يخ وا جميعً  سبواة يلفيت طدعطاى الك ناة ال اًسون طالك ماة طاإلي اًعت طع ادوم ب اوة 

 تااى يصااعدطا  لااى ال مااة الثنًئيااة ل ااذين اإلل ااين )الثيااًة  ت الثيًة طالمعروااةت  نًئيااة

د دعطًوم )دي الك نة( الورية ذا  المًئاة طرقاةت طالمعروة(  طبًإلهًوة  لى كل ذلك و 
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 تى بً  كُل طا اد مان وايالا الك ناة ي اوه دن  ت طكُل  طرق ً عبًرة عن طرقة  طا دة

  طونااً ينت ااي اسااترجًع المًهااي المشااترك )بااين اطرويااوس ييوسي ااوس ييصااه وااو

)بيت ت ) م سأ ي  لى ال ثظاة الثًلياة ويوجاه دطروياوس اليطاًو  لاى  دمياذدط دميذد(

 :طيفص  ل م عن ال به الذي من دج ه يثتمل دن ال يعوي  لي م( 601
 ,Κι ἀκόμα                                                    وفضال  عن ذلك،                                           

 ,Τὸ Ῥόδο τὸ ἑκατόφυλλο τοὺς δίνω  ورقة، أمنحهم )أي كهنة دلفي(  الوردة ذات المائة
 Τὸ σύμμετρο ἑκατόφυλλο, ὅπου ὅλα المائة ورقة المتماثلة، حيث كل الورقات

 ,Τὰ φύλλα του ἕνα, καὶ καθένα εἶν᾿ ὅλα ورقة واحدة، وكل واحدة منها )تمثلها( كلها،
 ,Τῆς μύησης τὸ στεφάνωμα. Καὶ κεῖνοι تاج التدشين واالنخراط )في الطقوس(. أما أولئك،       

 Μὲ τὴ ζωὴ μεθοῦν τοὺς λαοὺς κι ὁλοένα فيُسِكرون بالحياة الشعوَب ويديرون                             
 Στρέφουν τὴ γνώση ἐνάντια τους, κι ἀφήνουν دوما  المعرفة قِبَلهم، ويتركون                             

 ,Τῆς ἁγίας συμμετρίας τ᾿ Ὀλύμπιο δῶρο هدية التماثل القدسي األوليمبية،                                   
 Τὸ μυστικὸ ἑκατόφυλλο, νὰ ρέψει لمائة ورقة، تسقط                                            السرية  ذات ا

 Πότε σ᾿ αὐτὸ καὶ πότε πάνω στ᾿ ἄλλο تارة  فوق هذه )الدرجة( وتارة  فوق درجة
 Σκαλὶ τῆς Μέθης κι ὁ καθένας στέκει أخرى من درجات الثمالة، وكل واحد يقف

  Σὲ κεῖνο τὸ σκαλὶ καὶ λέει: «εἶν᾿ ὅλος فوق تلك الدرجة ويقول:"إن كل 

                                      ,Ὁ Διόνυσος δικός μου» καὶ θαρρώντας ديونيسوس هو لي" ومعتقدا ،

 Στὴν κορυφὴ πὼς ἔφτασε, μὲ λόγο أنه قد وصل إلى القمة، بكلمة )بلوجوس(،

 Μὲ πράξη ἢ τρόπο κλείνει καὶ στοὺς ἄλλους أو بفعل أو بطريقة تفيض إلي طرقات 

          Τοὺς δρόμους τ᾿ ἅγιου ἀνήφορου, ὅπου λάμπει أخرى للممر الصاعد المقدس، حيث تتألق
   ,Ἡ ἁγνὴ ψυχὴ τοῦ ἀπάνω κόσμου ἀκέρια روح العالم العلوي الطاهرة سالمة  سليمة، 

     ,Ποὺ ἡ Λευτεριὰ εἶναι Γνώση, ἡ Γνώση Ἀγάπη عرفةٌ، والمعرفةُ محبةُ،الحريةُ محيث 

           Καὶ πιά, ἀπ᾿ τὴ Γνώση τούτη, δὲν εἶν᾿ ἄλλη وحيث ال يوجد غير هذه المعرفة )معرفة( أخرى. 

  Καὶ νά, ἀδερφοί μου! Αὔριο ξημερώνει إخوتي، الفجر ينبلج  وهاهو، يا

                     Ἡ αὐγή, ποὺ στοῦ Παγγαίου τὸ κορφοβούνι غدا ، حيث أُزمع أن أقيم الطقس

 ,Τ᾿ Ὄργιο τ᾿ ἁγνὸ νὰ λειτουργήσω μέλλω السري الطاهر على قمة جبل بانجيوس،                   

 Στὸ βωμὸ πὤχω στήσει ἀπάνω-ἀπάνω على  المذبح الذي أقمته في أعاله                               

   ,Τοῦ Ἀπόλλωνα, κομίζοντας τὸ Ρόδο الوردة،                                         ألبولون، حامال  معي

  Ποὺ ζωῆς καὶ γνώρας εἴδωλο, στοὺς κάμπους التي هي وثن الحياة والمعرفة، وفي                  

 !Μὲ τόσην ἀναστήσαμε ἄγρυπνη ἔννια السهول ببالغ االهتمام واليقظة غرسناها ورعيناها!           

 ,Τὸ Ῥόδο θέλω νὰ τοῦ πάω, καὶ ξαίρω وإنني أريد أن أذهب بهذه الوردةَ، وأعلم،                        

                                  Πὼς στοῦ βουνοῦ τὰ πλάγια καρτεροῦνε أنه على سفوح الجبل تنتظر

 Οἱ Μαινάδες, ποὺ μόλις ἐγευτήκαν المينادات، الالئي تذوقن لتوهن                                       

     Τοῦ Βασσαρέα Διόνυσου τὴ χάρη نعمة ديونيسوس الباساري                                              

                ,«Καὶ τοῦ Σαβάζιου τοῦ ρυθμούς, κι «εἶν᾿ ὅλος وإيقاعات سابازيوس، ويصحن

    ,Φωνάζουνε, «ὁ Διόνυσος δικός μας "إن ديونيسوس كله لنا،                                                 ,

                      Καὶ τὸ δικό μας τὸ Ῥόδο» καὶ προσμένουν والوردة أيضا  وردتنا" ويترقبن 

   Νὰ μοῦ τὸ πάρουν ἀπ᾿ τὰ χέρια, κι ὅλα كي يسلبنها من يدي، مبعثرات                                

 Σκορπίζοντας τὰ φύλλα του, κι ἐμένα كل أوراقها، وليقتادونني )كاألضحية(                             

    Σφάγιο τ Ὀργίου τους νὰ μὲ σύρουν.200 قربانا  لطقسهن السري العنيف. 
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طين ي الشًعر ال ينًريو الديوسي ي ل صيد ه بًلعنصر سف ه الذي باددد باهت طواو 

االر كً  ع ى دسطورة ييوسي وس األطروية كمً طري  وي التراجياديًت طبًلتثدياد واي 

م ر ية "البًساًريً  = عًبادا  ييوسي اوس بًساًريوس" الي ايي وس طالتاي يار  

دن  Μαλανδρήت طالتااي ياارن مًالسااذري 201 ااوه   طياا  المينااًيا  ألطرويااوس

  كماً دس اً األساطورة التاي  اذكرسً 202ييثيرامبوس الاورية يعاد س اية  م ات  مة  من اً

بت طي  البًكييً  لبنثيوس وي م ر ية عًبدا  بًكيوس ليوربيادي  ط  طيا  التياً ين 

  طبًلتًلي وإسه يذكرسً دي اً  بًإلماًرة  لاى 203لديوسي وس سف ه وي األسطورة األطروية

مبوس"  وفي ك تً الثًلتين  مثل اإلمًرة  لى دسطورة   طيا  بنثيوس وي قصيدة "ييثيرا

األطصًه وذد س طة االسطدر لتث يل العنصر الديوسي ي واي كاد العم اين )دي قصايدة 

"ييثيرامبوس" ط"ييثيرامبوس الورية"(  بيد دن رم ية المواج ة واي المثاي  الاداللي 

لاى يرما  بنثياوس الاذي   طعاه الديوسي ي وي ك تً الثاًلتين ميت فاة  وفاي الثًلاة األط

بينمً يرم  ييوسي اوس  لاى  ت المينًيا   ثت  أ ير الجذو البًكيي  لى المثتل ال مجي

م  م رطح االستصًر ل جيش اليوسًسي  دمً وي الثًلة الثًسياة واإن الميناًيا  يماث ن رطح 

 ال مجية وي م ًبل رطح الث ًرة اليوسًسية التي يمث  ً دطرويوس الاذي ساوف يتعارض

طم  كل وذد الميًطر التي يتعرض ل ً دطروياوست و او يعبارعن   204لتم يق دطصًله

م يه وي ع مهف  ذ ينبغي ع يه دن يثمل الورية متمً  ة األطرار ك  ً  لى قماة الجبال 

سًلمة س يمة  ومن ذا الذي يثمل الورية  لى قمة الجبل  ن لم يثم  ً وو ك و ن ي تطي  

وم ماً كًسات  ت دمياذد ع اى دن ي اتعدطا جميعاً  ل بطولاةد د بعدد دن يثم  اً  طيثا   

البطولة طاألهثية و ي صغيرة دمًم الثه   م يع م م بأسه سوف يترك م لكنه يواسي م 

 :(666-662)سطور  ف و وف يتنًطه مع م اليب  طاليمر

 
Κι, ὦ ἀγαπημένοι, ἂν θὰ δειπνήσω ἀπόψε,                         الليلةيأحبائي، لئن أتناول سرا  واآلن 

Σ᾿ ὁμοφαγία κρυφὰ μαζί Σας τ᾿ ἅγιο  في عشاء مشترك معكم الخبز                                          

Ψωμὶ καὶ τὸ Κρασί, τὰ φύλλα ἀκόμα                                         المقدس والخمر، وكذا أول ورقة

Τοῦ πρώτου του ἑκατόφυλλου, ποὺ σ᾿ Ἕνα من ورقات )الوردة( ذات المائة ورقة، التي صهرت      

Τὴν ἀναπνιά μας ἔσμιξε, ....   ..... ،أنفاسنا في نفس واحد                                                           

 

واو العنصار الم ايثي األطر وذطك اي   ذ يشاير طونً يدمج الشًعر بعدا  آخرت 

 لى التمًوي الثًيي بين دطرويوس طالم ي  وي وذا المشا دت  Μαλανδρήمًالسذري 

بوصافه م ايثً  –مد ظً  دن دطرويوس وي س ًياة ييثيرامباوس الاورية يجما   دمياذد 

  طوي  طًر رصدد ألطجاه الشابه باين ميصاية دطروياوس 205لتنًطه طجبة سرية -آخر

 يادة الم ايثية ط دميذد وي ييثيرامبوس الاورية طميصاية الم اي  ط واريياه واي الع
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وااي  ث ي ااه ل ااذا المشاا د   Δημόπουλος ي ااوه ذيموبولااوس ت األطر وذطك ااية

وإسه  ت األخيرت" ذا كًن يثق لنً اآلن دن س وه دن دودطون قد م د س فً  لتطوير الم يثية

ع اى المادن ال منايت بعا    ت يثق لنً من بًو دطلى دن س وه دن الديًساة الم ايثية واي

يةت ط معًع  من ً استثنًئي  طم ت لت ط ن كًسات لهساف واي طعاي م دس  ل ديًسة األطرو

الكثيرين منفص ة عن ال ثمة الرط ية ال اًب ة ع ي اًت طمفت ادة  باذلك ل عماق التاًرييي 

طالنظرة الثًقبة  ل د دطه  لناً سايكي يًسوس واي "ييثيرامباوس الاورية " واذد الث ي اة 

الذي يذكرسً بط ا   ت (ὁμοφαγία)بطرر كثيرة: دطال  عن طريق "التنًطه المشترك" 

( الم ايثي  طواذا التناًطه المشاترك يعناي االعتاراف بًلطبيعاة μετάληψηالتنًطه )

اإلس ااًسية الرط يااة المًييااة الم يطجااةت  ياا  يتوجااه ع ااى رطح طسفاا  الم  نااين 

)المدمنين من خاده الط اوس(ت بوصاف مً يماً ت دن يجادطا ق اه ييوسي اوست ط ين اذ 

طسفاا   طلثاام " وااي ط ااد  م الث ي يااة األساامى   –يتدقااون معااً ت "يم  طرطح  سااوف 

الاورية" الاذي ياذكرسً  –الكرماة  –طبًإلهًوة  لى ذلك سجاد الرما  الثد اي "ال انب ة 

   ن وااذا التوامااج بااين ميصااية 206(و"المًئاادة الم دسااة" )

ين الديًسة االطروية طالم يثية لم دطرويوس طميصية الم ي  وي  طًر التوامج األعم ب

كماً عبار بعا  الباً ثين طمان بيان م  -بال  ساه  ت يأ ي  كرا  ع ى مشا د التناًطه واذا

كًن  وامجً  ممن جً  منذ دطه العمل   لى   -ذيموبولوس سف ه وي دع ًو وذا االستش ًي 

باين   كمً يت   ذلك دي ً  وي دعمًه دخرن ل شًعر سيكي يًسوست  ي  يمً ل 207آخرد

  بيد دسه من الم م دن سشير ونً  لى 208الم ي  )وي المعت د األر وذطك ي( طييوسي وس

دن وذا التوامج لام ياأِ  بمعا ه عان  اأ ر سايك يًسوس بًلن عاة الديوسي اية واي الفكار 

طع ى طجه اليصور التأ ير الذي مًرسه دقطًو الثركة  ت طاآلياو األطرطبية الثديثة

ع ى وكر الشاًعر  طماً  -Hölderlinوريدريش وي درلين طع ى ردس م  –الرطمًس ية 

قًم به وذا األخير من م ( بين الم يثية طالديوسي ية  ططب ً  ل ينريش وإن "وي ديرلين 

قد اسجذو  لى ييوسي وس ع اى طجاه اليصاور طاساتيدم الصاورة الديوسي اية بغياة 

 ااى الشاا ون   ااداي د اار قااوي ليعباار عاان يعو ااه كشااًعر طلي اافي دبعااًيا  يوسًسيااة ع

دط دخ  لاه واي  ت المعًصرة  ل د صور سيكي يًسوس ييوسي اوس ع اى دساه سا ف  ل م اي 

بع  الثًال ت  ركيبة م مة لفتت االستبًد خده الع اوي المتاأخرة  طالعدقاة المف وماة 

ال  كمن  -طب ً  ل ي درلين -التي  رب   له اليمر بًلمص وو )وي المعت د الم يثي( وي 

يبدط وي وكر سيتشه وي ساًعً ه المظ ماةت ط سماً واي سايًا كال من ماً  كمًت وي المعًسًة

 جًد اإلس ًن  وعندمً غًير كل من ييوسي وس طالم ي  األرض منثً الجان  البشاري 

 تى يكون  ذكرة بوجويومً ال ًبق ططعادا  مث  اً  بأس ماً ساوف يأ ياًن  ت اليب  طالنبيذ

ظر الاو نيين طالث اوليين )المعت ادين واي  ًسية   وكذا يبدط ال ربًن الم دس طالبع  وي س

        209آل ة متعدية("
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طبً  ًع يائرة التمًوي ع ى وذا النثو ط هفًا البعد الم يثي ع ى يائرة الرم  

 صل ال صيدة  لى خً مت ً التي  مثل الثل الن ًئي ل ذا الاديثيرامبوس الط وساي  وفاي 

يذكر دطرويوس  دميذد  بًلادرجً  ال ارية ل اًيي ت  يا  يتغيار اسام  ت ختًم ال صيدة

ييوسي وس من يرجة  لى يرجة   م يأمروم بأن ينشدطا ال  م الذي ساوف يتركاه ل امت 

طيث  م ع ى دن يثتفظوا برط  م س يمة ياخل األ ير التيتًسي   لينشدطا طليغنوا طواو 

ًرة طيغناي المثاًربون طوام ياوعاوا يع ف ع ى قيثًر ه   م يع ف دطرويوس ع ى ال يث

(ت  ي  يبدد واي ال  ام طيعبار 745-715الدرطع    م ييتتم الكورس التمثي ية ) دبيً  

 Δημόπουλοςعن دن وذا ال  م كًن خفيً  وي ياخ ه طوي دعمًقه  طيارن ذيموب اوس 

 اري اقتن   دميذد اآلن  ذلك سمًع م  ًسية ل ط   الوي وذا المش د الثل األخيرف و د 

من وم مع م م اإللاه قاد جعال درطا  ام  تمت ائ بًلرهاً  جاًد واذا االسفصاًه طمانث م 

الثل الن ًئي ل ذد التمثي ياةف ويتًم اً الفع اي قاد  ث اق مجًعة جديدة  طوكذا يأ ي اآلن 

بمصً بة األغنية المشتركة التاي يارق  ع اى  ت بعد ك مً  الوياع األخيرة ألطرويوس

   210دسغًم ً كل من  وله
الااذي مثاال النمااوذ( الثااًسي ماان  –وكااذا سجااد دن "ييثيرامبااوس الااورية" ط

قااد جماا  بااين عنصااري الثااوار الب ااي  طال ااري  -الااديثيرامبوس عنااد ساايكي يًسوس 

األمار  ت ال صصي وي موسولوجً  طوي ة من سً ية طعنصر الغناًا مان سً ياة دخارن

( دط  لاى προ-τραγικόالذي ييكد ع اى النا طع سثاو العنصار ماً قبال التراجيادي )

(  م  دسنً Προ-Αισχυλικος Διθύραμβοςكتًبة  "ييثيرامبوس مً قبل دي يي ي )

ال سعدم دن سجد بينه طبين الديثيرامبوس عناد بًكيي يادي  طماًئج متعادية ويماً ييا  

طذلك مثل عنًصر ال ري طالثوار طط دة الموهوع طالبدا  ت طري ة عرض الموهوع

سد ظ طجاوي عنصار غيار موجاوي ويماً  ب اى مان  من طس  األ داي  و د  عن دسنً

مذرا  لبندارطس طبًكيي يدي  طوو عنصر ال   االر جًعي الاداخ ي المتمثال ويماً 

يتذكرد طيرطيه دطرويوس ط دميذد من د داي مًهيةت طوو عنصر دصايل واي ال اري 

ال صصاااي اليوساااًسي ال اااديم كماااً يظ ااار واااي عياااون األيو اليوساااًسي مناااذ مد ااام 

دمً بًلن ابة ل عنصار الديوسي اي و اد جعال سايكي يًسوس مان دساطورة    211ووميرطس

ييوسي ااوس األطروااي )التااي مث اات لااه ال ااينًريو الديوسي ااي وااي التراجيااديً( اليااي  

دةت ال سايمً عنصار الت  اين الماييي  لاى الرئي  الاذي س اج ع ياه ب ياة خياوط ال صاي

ييوسي اوست بال باد  ال صايدة التمًويت  تى بدا كل ميا وي الن ًية طكأسه متمًدي ما  

 سف  ً طكأس ً عم ية    ين ط وسي يييي  لى التمًوي م  وذا اإلله  
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 الخاتمة
 ن مً سي    ليه وي س ًية واذا البثا  مان خاده مان ج البثا  طودواه ال اذين 

 ع دسً ب مً وي م دمته وو دن يراسة المًية الديثيرامبية عند الشعراا الثد ة قد  كشافت 

 دي مرا ل متمي ة ل  صيدة الديثيرامبية من  يا  عدقت اً بًلتراجياديً اليوسًسياة عن 

 ال ديمةت طذلك ع ى النثو التًلي:

 اً ر   ماة الديثيرامبوس عند بندارطس وو عبًرة عن قصيدة غنًئية ال  تكشف عان -1

بًلتراجيديًت وت نية عرض الموهوع وي ً وي   نية ب يطة ال  عتمد ال ع ى الثوار طال 

ع ى ال   االر جًعي طال ع ى البدا من طسا  األ اداي  كماً ينث ار عنادد عنصار 

ال ري ال صصي وي ج ا ه يل )ع ى سثو ماً  يبادط واي الشاذرا  المتب ياة مان واذد 

الم مون الديوسي ي ل  صيدة وتتعادي موهاوعً  ال صًئد(  دمً من سً ية الموهوع ط

ال صيدة )ط ن   ًطقت جميعً  وي  طًر طا اد(ت مثال اساتدعًا رباة الشاعر كاي    ماه 

قصيد هت ططصف ا تفًال  اآلل ةت ططصف مبًوج وصل الربي ت طالثنًا ع اى المديناة 

ا المر بطااة بموهااوع الااديثيرامبوست الااذي ب ياات لنااً منااه وااذد الشااذرة دط   ااكت وااذ

بًإلهًوة  لى الموهوع الديوسي ي الذي يمثل عندد جا اا  دسًسايً  واي ال صايدة طساببً  

لنظم ً  طيتمثل وذا عًية وي اإلمًرة  لى دساطورة ييوسي اوس ذي المولادين )بوصافه 

ابنً  ل يوس طسيمي ي(  طع ى الرغم من ذلك ال  ري  مًرا   ده ع ى دن الشًعر يعمد 

طريق  يجًي  بكة ييوسي ية دط سينًريو ييوسي ي )طلاو  لى خ ق عنصر يرامي مً عن 

ع ى م تون المجً (ت ع ى سثاو ماً يوجاد واي التراجياديً دط الكومياديً دط الم ار ية 

 ال ً يرية           

)التاي كًسات قاد اختطات  تكشف ييثيرامبيً  بًكيي يدي  عن  أ ر ماً بًلتراجياديً  -2

الذي اسبث ت منه ( سواا  ع ى م اتون الشاكل  لنف  ً طري ً  متطورا  عن الديثيرامبوس

دط ع ى م تون الم مون  ومن سً ية البنًا سجاد اوتمًماً  بًل صاة طال اري ال صصاي 

 in midiisدط  in midias resبدا ال   من طس  األ اداي )كمً سجد األسطوريت 

rebus د (ت ممً ي ًعد ع ى خ ق سوع من الو دة وي الثدي طال مًن طالمكًن  كماً سجا

 ذكرسً بفصوه الم ر يةت بًإلهًوة  لاى طجاوي     يم ال صيدة الديثيرامبية  لى دج اا

عنصر الثوار ألطه مرة وي ال صيدة الديثيرامبية )ط ن لم سجد ذلاك ساون واي قصايدة 

طا دة(  دمً من سً ية الم مون وع ى الرغم مان طجاوي بعا  العنًصار التاي ميا   

ت كًسااتدعًا ربااة الشااعر طاإلمااًرة  لااى المدينااة عنااد بناادارطس ال صاايدة الديثيرامبيااة

ت وإن بًكي يدي  ينثو وي الم مون  لى مً سثاً  لياه المتع  ة بموهوع ال صيدة د يًسً

وي الشكل من  ي  التأ ر بًلتراجيديً  طقد ستج عن ذلك  ومًه دسطورة ييوسي وس وي 

لديوسي اوست  معظم ييثيرامبيً ه لصًل  معًلجة دسًطير طقص  دبطًه ال  مت بصا ة

بًإلهًوة  لى ظ ور العنصر األبولوسي  طم  ذلك و د سجد سوعً  من الظده الديوسي اية 
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( اآل يناي ع اى ميصاية  ي ايوس سً جة عن  هفًا سمً  ميصية الفتى )

الشاا يرة( طوااو مااً يااذكرسً دي ااً  بااًلظده البًكييااة وااي  17)وااي الديثيرامبيااة رقاام 

 التراجيديً      

 ر الديثيرامبوس عند سيكي يًسوس قواسم مشتركة بينه طبين ييثيرامبياً  كال طيظ  -3

من بندارطس طبًكيي يدي  من سً يةت ط اأ را  بًلتراجياديً اليوسًسياة ال ديماة مان سً ياة 

دخاارن  وأمااً عاان ال واساام المشااتركة بينااه طبااين بناادارطس ويااأ ي ماان بين ااً االوتمااًم 

يً  من عنًصار الاديثيرامبوست طكاذا االوتماًم بًلعنصر الديوسي ي بوصه عنصرا  دسًس

بمظًور الطبيعة  طدمً عن ال واسم المشتركة بينه طبين بًكيي يدي  وتكمن وي  أ ر كال 

من مً بت نيً  التراجيديً من  وار طبدا من طس  األ داي طاالوتماًم بًل صاةت طخ اق 

م امون بًلعنصار العنصر الدرامي طاألج اا الم ًب ة ل فصوهت طاالوتمًم من  يا  ال

األبولوسي  و د  عن  اأ ر كال من ماً بشيصايً  التراجياديً كماً يبادط مان ميصاية 

 ي يوس وي ييثيرامبيً  بًكيي يدي ت طكمً يبدط من  ماًرة سايكي يًسوس )واي قصايدة 

ييثيرامبوس(  لى ميصيً   راجيدية مثل  ويجينيً طيوايسي  طجة كًبًسيوس طمًكًرياً 

   ااو ي بنمااًذ( الت ااثية طالفااداا وااي  راجيااديً  طك  ااً ميصاايً ت بناات ورقاال

يوريبيدي   طدمً بًلن بة لتأ رد بًلتراجيديً و و  أ ر ييت ف عان  اأ ر بًكيي يادي  ب اً 

من سواحي كثيرة غير وذد التي ذكرسًوًت كمً ييكد ع اى االخاتدف باين البناًا طالن ايج 

ف مان اخاتدف الغارض الديثيرامبي عندد طسظيرد عند بندارطس  طينبا  واذا االخاتد

الذي من دج اه  اأ ر سايكي يًسوس بًلتراجياديً عناه عناد بًكيي يادي   وبينماً د اى  اأ ر 

بًكيي يدي  بًلتراجيديً بغرض م ًير  ً وي المر  ة التي كته وي اً  راجيديً اهت واإن 

 أ ر سيكي يًسوس ب ً ي وم ع ى ب عة عوامل جع ات الاديثيرامبوس عنادد يتماًي  عناه 

رين الكدسيكيينت بل طيوغل وي الرم ياة طيمعان واي الغماوض )واي  ًلاة عند الشًع

"ييثرامبوس الورية"( النً ج عن مثًطلة  الشًعر دط رغبته وي مثن المثاي  الاداللي 

ل  صاايدة بااأكبر عاادي ماان الرمااو  )الو نيااة طالم اايثية( طاألبعااًي الدينيااة طالتًريييااة 

الماًية الديثيرامبياة عناد سايكي يًسوس واي  ََشكُل جل   -1طال ومية  طوذد العوامل وي :

مثًطلاة سايكي يًسوس صايًغة  -2 ت  طًر الفكرة الدلفية دط ع اى األقال مان  روًصاً  ً

االعتماًي ع اى الن اية  -3 ت ييثيرامبوس ذي طبيعة مً قبل  راجيدية دط قبال دي ايي ية

 مجيااد  -4األطروياة ألسااطورة ييوسي اوس طلااي  دساطورة ييوسي ااوس ذي المولادين 

التأ ر باًلن عتين الديوسي اية  -5استصًرا  الجيش اليوسًسي طيوًعه عن درض الوطن  

طاألطرويااة  وااي اآلياو األطرطبيااة الثديثااة )ال ساايمً وااي  ج يً  مااً وااي دعمااًه رطاي 

طالشااعراا المعًصاارين  Hölderlinالثركااة الرطمًس ااية طع ااى ردساا م وي ااديرلين 

طكذا التاأ ر بأبثاًي الدارساين األطرطبياين طآرائ ام  ت (Rilkeل يكي يًسوس مثل ري كه 

االطدع ع ى النماًذ( الت  ينياة واي الشارر ال اديم  -6 وه الث ًرة اليوسًسية ال ديمة  
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ال ًب ة ع ى الن ية األطروية التي ظ ار  واي بادي اليوساًن مناذ ال ارن ال اًيس قبال 

 يثية األر وذطك ية  طل اد د ار  التوامج بين الديًسة األطروية طالديًسة الم -7الميدي  

كل وذد العوامل وي المًية الديثيرامبية عند سيكي يًسوس طدك بت ً  مي واًت السايمً واي 

عدقت ً بًلتراجيديً ال ديمةف و  د غد  يلفي وي الثي  المكًسي الممجد طلي ات المديناة 

لثيا  الممولة ل عرض كماً واو الثاًه عناد بنادارطس طبًكيي يادي   وأصاب   مجياد ا

المكًسي مر بطً  بفكرة المرك ية اليوسًسية التي  جعل من يلفي طبدي اليوسًن بوجاه عاًم 

مرك ا  ل ث ًرة اإلس ًسية  كمً  م االعتمًي ع ى الن اية األطروياة لديوسي اوس لتكاون 

وي له العنصر الديوسي يت ال ع ى دسطورة ييوسي وس ذي المولادين كماً واو الثاًه 

د العنصر األبولوسي عنصرا  منفصاد  عان العنصار الديوسي ايت عند بندارطس  طلم يع

بل  سه دصب  مر بطً  به قًئماً  ع ياه ستيجاة  ت كمً وو الثًه وي ييثيرامبيً  بًكيي يدي 

لوجوي بذرة وذد العدقة وي الن ية األطروية ألسطورة اآلالم الديوسي ية  كاذلك دصاب  

الديوسي اي دط الثبكاة الديوسي ايةت عنصر التمًوي ما  ييوسي اوس واو لاه ال اينًريو 

طلااي  مجااري المشااًركة وااي ا تفااًال  ييوسي ااوس كمااً وااو الثااًه وااي ييثيرامبيااً  

بندارطس  طقد دي  رغبة سيكي يًسوس وي  أليف ييثيرامبوس يثمل واي طيً اه سامً  

الديثيرامبوس مً قبل التراجيدي  لى االعتماًي ع اى العنصار الديوسي اي كماً طري واي 

ً  ذا  الثبكااة الديوسي ااية دط ذا  ال ااينًريو الديوسي اايت طع ااى ردساا ً التراجياادي

 راجيديً عًبدا  بًكيوس ليوريبيدي  ط راجيديً البًسًريً  الي يي وس  طال مك وي 

دن سيكي يًسوس قد  أ ر واي ذلاك با راا درساطو  اوه سشاأة التراجياديًت  طدراا سيتشاه 

Nietzsche دبطًل اً بديوسي اوست طماً د د تاه   اك   وه التراجيديً اليوسًسية طعدقة

اآلراا من  أ يرا  ع اى الدراساً  األطرطبياه الثديثاة لنصاور التراجياديً اليوسًسياة 

ال ديمة من طج تي النظر األسثرطبولوجية طالبنيوية  طل د دين   صيه ل عباًيا  ال ارية 

ي (ت ط  صايه الت  ينية ذا  الص ة بأصوه التراجيديً ط طوروً )السيمً عبًيا   ليوسا 

" دمابه ماً يكاون ييثرامبوس الوريةل ً وي  راي عدي من األمم الشرقية  لى دن يأ ي "

يًلتمثي ية الط وسية ذا  الثبكة الشعًئرية منه  لى التراجيديً ذا  الثبكة الدراميةف  ساه 

يذكرسً بعدقة التمًوي بين الم ك ط ورس طد طري  وي التمثي ية الط وسية وي مصار 

   كمً دي  رغبة سيكي يًسوس واي خ اق  طاًر  مناي ممتاد عبار العصاور واي ال ديمة

"ييثيرامبوس الورية"  لى  هفًا البعاد الم ايثي األر وذطك اي ع اى يائارة التماًوي 

التي  جم  بين ييوسي وس طدطرويوس ط دميذدف طذلك بأن دهفى سمً  مان ميصاية 

صاية دطروياوس  كماً جعال الم ي  )طب ً  ل معت د الم ايثي األر وذطك اي( ع اى مي

ل وجوس يطرا  ياخل اإلطًر الرم ي ل  صيدة الذي  تثرك ويه الورية طالكرمة طسنب ة 

)ال م (  طقد ستج عان رغباة سايكي يًسوس واي  مجياد استصاًرا  الجايش اليوساًسي دن 

دهفى ع ى ييثيرامبيً ه جًسباً   مًسايً  ططنياً ت األمار الاذي كاًن مان ماأسه دن جع  اً  

ي ااً مف ااوم الااديثيرامبوس بوصاافه قصاايدة مر بطااه بديوسي ااوس طدسااطورة ينطبااق ع 
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( ماااان سً يااااةت = ++ /ماااايديد )

طمف اااااااااوم الاااااااااديثيرامبوس بوصااااااااافه قصااااااااايدة مر بطاااااااااة بًلنصااااااااار 

( من سً ية دخرن  طواذان وماً = +=+)

  عرهنً ل مً وي صدر وذا البث   المف ومًن ال ذان

 

 الحواشي
 

 Pindar, Fr.99 أنظر 1

:

 Pindar, Fr. 98 أيضا   أنظر

)  (

  Weiden 1991, 1كمً طري وي  Proclus (Chr.42[320a25]) قًرن

 

 Weiden 1991, 1fقارن  Pickard-Cambrige 1927,14f  أنظر 2

 مفيدد  بأسفطور  ومرتبطفا   لديونيسفوس موجهفا   نشفيدا   بوصفه  األول الديثيرامبوس حول3 
    Harrison 1962 ,  35-36 و Kerenyi1976 , 305 و Jeanmaire 1985 ,  309 أنظفر المفددو، 

 .Maehler 2004,5 وWeiden 1991و
 الففنين ديونيسفوس أتبففا  مفن والمكففون الفديثيرامبوس ألغنيفف  المصفاح  الموكفف  حفول 4 

 . D'Angour, 1997, 347 و Thomson 1946 ,169 أنظر الديونيسي  الجوق  أو الثياسوس يكونون

 أنظر  5
Μπαμπινιώτης 1998, s.v. Διθύραβος = 1- εορταστικό τραγούδι και στην συνέχεια είδος της 

χορικής ποίησης , με ενθουσιώδη χαρακτήρα που τραγουδιόταν από χορευτές στο πλαίσιο 

της διονυσιακής λατρείας..2- ιδιαιτέρως επαινετική κριτική.  
 قارن

Gove1961, s.v. Dithyramb= 1- a choric poem ..or hymn of ancient Greece sung in honor of 

Dionysus 2- a poem in an ispired wild irregular strain 3- a statement or piece of writing in 
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an exalted impassioned style usu. In praise of something. 

 أنظر 6
Aristotle, Poetics 1449a 9ff :……………………………………………………… 

  مثل   أقدم مصادر في تتردد أرسطو رأي اصداء أن الدارسين بعض يرى
Pindar ,Olympian  13 ,  17-19 :  

         

   عند جاء بما  بربطها  ونلك
Herodotus I 23 :……………………………………………………………………, 

. وحفول مناقشفا   Admas 1955, passim أنظفر األصفداء هفن  علف  بنفاء   أرسفطو رأي ولتفرجي 
اجيفديا ومفا يديفد أو ينفاقض رأي أرسفطو ففي نلفك أنظفر لعدق  الفديثيرامبوس بأصفول التر مطول 

Pickard-Cambrige 1927,121ff  و  Lesky 1963 ,223ff قارنZimmermann 2007-2009, 15 

 رأنظ  7
Archilochus, Fr. 120: 

 Weiden أيضفا   أنظر   الديثيرامبوس ألنشود  وصلتنا  إشار  أقدم بوصهها  أرخيلوخوس شنر  حول

 Zimmermann 2007-2009, 13 و 1 ,1991

 وAdmas1955,172 أنظر الموضو  هنا حول المعلوما  من ولمديد. 6 رقم حاشي  أنظر         8  
Zimmermann 2007-2009, 14  و D'Angour 1997,349 و Weiden 1991, 1. 

 D'Angour 1997,349f قارن. Suidae lexicon, s.v. Arion أنظر 9         

 : بروكولوس قول أورد الني Weiden 1991, 9 أنظر           10
procl.Chr.43(320a32:

                                   

 السوس إل  الدائري الرقص إدخال يعدو النيD'Angour 1997,349f أنظر            11

 أنظر            12
Ibycus' Frag.296:…………………………………………………………………..  

Suppl.Schwartz>

 تفك خفدل األسفطوري  الموضفوعا  هفن  مثل إدخال عل  دليد   يجد ال Weiden 1991, 2 كان وإن
 أن –( 6 حاشفي ) هيرودوتفوس عنفد ورد مفا  أسفاس علف  - Maehler 2004,5  يفرى كمفا    الهتفر 
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 .الخاصي  لتلك أسس من أول كان أريون
  Weiden 1991, 16أنظر 13 

 Weiden 1991, 19أنظر             14

 أنظر  15
Plutarchi De Musica 29c 11-16:……………………..…………………………… 

 

 D'Angour 1997,343, 348أنظر   16

 Zimmermann 2007-2009, 14انظر   17

  Admas1955,173 قارن  Weiden 1991, 16و  Race 1997, 299أنظر   18

 Weiden 1991, 17أنظر   19

 Zimmermann 2007-2009,23f أنظر 20

  Zimmermann 2007-2009,11و  Weiden 1991, 19 أنظر  21

متهرقف  أو ملحقف  وهو ديوان يحتوي عل  عدد من القصائد كان نيتشف  قفد نشفرها   22
بأعمال أخرى أهمها "هكنا تحدث دراديش "  ثم ُجمع  وأعيد طبعها تح  هنا العنوان. أنظر 

Pearson 2006, 18 قارن .Κέκκου 2003,87    ان  في األدا  األوروبيف  الحديثف  التي تشير إل
( Müller) ( ومففولر Schillerنجففد محاكفف  للففديثيرامبوس القففديم مففن قبففل الشففعراء شففيلر )

 .Nieztscheونيتش   Herder)وهيردير)
 19 يفوم  ومفا  ففي 1884ولد أنجيلفوس سفيكيليانوس ففي جديفر  ليهكفانا سفن    23 

عامفا . وكفان ألسفرت  عدقف  قرابف  بعفدد مفن أعفدم  67عن عمر يناهد  1951 من عام يونيو
وتدو، من األمريكي  افا بفالمير  1901. والتحق بكلي  الحقوق سن  1921الثور  اليوناني  سن  

"مجفنو "    التي كان لها أثر كبير في تجربت  الشعري  التي افتتحها بديوان مفن الشفعر بعنفوان
.ويعدهنا الفديوان عدمف  مفن 1907( نظم  في الصحراء الليبي  سن     )

الشفعر الننفائي بااضفاف  إلف  عدما  الشعر اليوناني الحديث. ثم نظم بعد  العديد من دواويفن 
عدد من التراجيديا . تم ترشيح  لنيل جائد  نوبل في اآلدا  عد  مفرا  كفان رخرهفا مناصفه  

. Λύγιζος 1965, 924مع معاصر  نيكوس كفادانداكيس   لكنف  لفم يحصفل عليهفا قفط.  أنظفر 
وعن طهولت   Ποντογιάνης1952, 10 ولمديد من المعلوما  حول ميدد الشاعر وأجداد  أنظر 

   Βενέζης 1952, 4f  وعن موت  أنظر  Δημόπουλος 1952, 17fو  Levesque 1952,11 وحيات 
    Παράσκος1935, 348وعفن قصفائد  الننائيف  أنظفر Καραντώνης 1952, 22ffوعن أفكفار  

نشفور  وعدقتف  وعفن قصفائد  غيفر المEkdawi 1990,215 وعن السم  الننائي  لقصائد  أنظفر 
 .  Ξύδης1970,865 بكادانداكيس أنظر

  حيث يشير إل  أن سيكليانوس يُعفد أكثفر الشفعراء تفأثرا   Ξύδης 1952, 37أنظر   24
وإحياء  لألسطور  اليوناني  القديم  ففي شفعر  وأكثفرهم تجديفدا  لهفا كمفا أنف   اسفتطا  أن ينقفل 

د الهعل اانسفاني . كمفا يشفير إلف   أن كفل أنفوا  معانا  رله  األساطير اليوناني  القديم  إل  حي
كلهفا –األسفاطير مفن أسفاطير خاصف  بخلفق العفالم إلف  األسفاطير السفببي  الخاصف  بفالطقوس 
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إلف  تفأثير الديانف     الفني يشفير Λουβάρις 1953,956موجود  عند سفيكيليانوس. أنظفر أيضفا  
الطبيع   في أعمفال  سفيكيليانو س ففي  الديونيسي  أو العنصر الديونيسي المختلط أو المعبر عن

مراحففل شففعر  األولفف  ومرحلفف  الصففبا. وعففن تففأثر سففيكيليانوس بففالتراث اليونففاني   السففيما 
 Ekdawi و . Θεοδωρακόπουλος 1974,425الديونيسفي  األورفيف  ففي مجمفل أعمالف    أنظفر

و  Δημαράς 1952,31ffو  Αγγελικοπούλου1997,23و  Δικταίος 1963,427 و 214 ,1990
Λύγιζος 1965, 926 وΜαρκάκη1992, 195  وΑλεξίου 1997, 7  وΦράγκου-Κικίλια 

. وعفن تفأثر سفيكيليانوس )مثلف  مثفل كفادانداكيس( بفالتراث Χατζηδάκη 1997,20 و 1997,9
.وعن تأثر  بلن  كل من أيسفخيلوس Παναγιώτα 2013, 27f األسطوري اليوناني القديم   أنظر 

 . وعن اهتمام  هو ودوجتف  بتراجيفديا  أيسفخيلوس  أنظفرΜαλανδρή1997,14وبنداروس  

Ακριτίδη, 1997,18   وعن تأثر  بأيسخيلوس )الملقن االيوسي(  نتيج  ارتبفاط األخيفر بشفعائر
 Φράγκου-Κικίλιαإليوسففيس التففي أوالهففا سففيكيليانوس اهتمامففا  خاصففا  فففي أعمالفف    أنظففر 

. وعن اهتمام  ببنداروس وكتابتف  قصفيد  بعنفوان "كفورس Μαλανδρή 1997, 14و  1997,10
 ( ضفمن ديفوان لف  بعنفوان "األورفيفا " )( أنظفربينداروس )

Ekdawi 1990, 218  ونسففتطيع أن نستشففى مففدى أهميفف  التففراث اليونففاني القففديم  )السففيما  
ل سففير  حياتفف . فقففد  شففارك تراجيففديا  يوريببيففديس(  وتففأثير  علفف  سففيكيليانوس مففن خففد

سيكيليانوس في أدوار مسرحي  في عروض تراجيدي  قديم   وهو طال  في كليف  الحقفوق منفن 
.  كمففا قففام بدعففداد وإخففرا، مسففرحي  ألكيسففتيس Kουνενάκη 1997,3  أنظففر 1901سففن  

.كمفا قفام بنشفر Χατζηδάκη1997, 20. أنظفر 1902عفام  ليوريبيديس في بداي  حياتف  كشفاعر
ألقففي محاضففرا  عففن  1909ض أشففعار  ألول مففر  فففي مجلفف  ديونيسففوس  وفففي  سففن  بعفف 

 . Kουνενάκη1997, 3أوديسيوس وبان. أنظر 

كان عدد من ترجما  قصائد بنداروس إلف  اليونانيف  الحديثف  قفد تفم أوائفل القفرن   25
عل  يفد كونسفتاندينوس ثيوتوكفوس. كمفا قفام الشفاعر كوسفتيس  1906العشرين وخاص  سن  

االمفاس  )رائففد المدرسف  األثينيفف  الحديثف  فففي الشففعر( بترجمف  عففدد مفن القصففائد األوليمبيفف  ب
. كمفا نشفر  ديثيرامبيفا   ,Κώνστα 1998. أنظفر 1923وحتف   1896لبينداروس سفن  منفن 

عنفدما  1914و أصبح  معروف  في اليونان سن  1897باكخيليديس التي حوتها البرديا  سن  
األغاني الشعبي  اليوناني  والتي تحدث فيها عن العناصر القديم  في هن  نشر بوليتيس مجموع  

 .77  قارن حاشي  رقم Sfyroeras1993-1994, 277األغاني. أنظر 

قر  الروح الشعري  عنفد سفيكيليانوس  الني يشير إل  Δικταίος 1963, 429أنظر   26
ا مفن صفبن  يونانيف  والفروح بمفا لهف  Hölderlinمن الروح الشعري  عند فريفديريك هيلفديرلين 

". أنظفر أدنفا  أيضفا  ميدد التراجيديا من روح الموسفيق في عمل  " Nietzscheالشعري  لنيتش  
  التي تشير إل  تأثر  بهلسه  الشاعر Κέκκου 2003, 26f. أنظر أيضا  158و  157حاشي  رقم 

فيما يتعلق بالربط بين األفدطوني  الجديد  والمسفيحي .  Jiavavo Bianoاايطالي جيوفانو بيانو  
فيما يتعلق بتوحفد الطبيعف  مفع االف . كمفا تشفير أيضفا  ففي  Spinozaوكنا بالهيلسوى اسبينودا 

ا  البفاحثين األوروبفين المحفدثين للتفراث وما يليهفا إلف  تفأثر سفيكيليانوس بتهسفير 10صهح  
 والنصوص اليوناني  القديم    السيما في موضوعا  تخص الطقدس الديني  والطوطمي .  

   208أنظر أدنا  حاشي  رقم   27
28  Zimmermann 2007-2009,11 
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29  Weiden 1991,iii 

عفدد مفن  شنر  صنير  أخرى أضافتها لنا هن  الطبعا    بااضاف  إل  31هناك   30
الشنرا  الصنير  التي ورد  فيما استشهد ب  المدلهون القدماء من مقتطهفا . لمعرفف  المديفد 

. أنظففر أيضففا   Weiden 1991, 28ffعفن تصففنيى هفن  الشففنرا  وطفرق ورودهففا إلينففا أنظفر 
Pickard-Cambrige 1927,32 

اسفتخرا، معنف  علف  اعتبفار ان الشفنرا  األخفرى مفن الضفأل  بحيفث يصفع   31  
 واض  منها.

 Race 1997, 298ffوهو الترتي  الني أوردها  ب      32
33  Pindar Dithyrambs, 1. 11-15 

34  Zimmermann 2007-2009,17  قفارنRace 1997, 299  الفني يشفير إلف  أن نكفر
من هن  الشنر  جعل بعض الدارسين يعتقفد أن القصفيد  قفد نُظمف  ألهفل  7أرجوس في البي  

 هن  المدين .

35  Pindar Dithyrambs, 2. 1- 8 

  Hamilton 1990, 214أنظر  36

 Race 1997, 303أنظر   37

38  D'Angour 1997, 346 ألبيفا   حول محاولف  لتهسفير وإدالف  النمفوض مفن هفن  ا
 27وحول قراء  مختله  لبعض الكلما  الفوارد  ففي البيتفين  D’Alessio1995, 272أنظر أيضا  

 Henry 2003,17من هن  الشنر  أنظر    28و
39  Pindar Dithyrambs, 2. 19 - 33 

40  Euripides' Bacchae, 1183, 1190 – 1205,1142, 306   وعفن الثفور أو العجفل
 .Guepin 1968, 24ffيونيسوس انظر بوصه  أضحي  تقليدي  لد

 34راجع حاشي    41  

 Race 1997, 303أنظر    42

  34قارن  حاشي   Race 1997, 303أنظر   43
 :Pindar, Pythian Odes, 10, 44 – 48أنظر  44

12, 6- 17:  

  

 Zimmermann 2007-2009, 15ffأنظر   45

الني يرج  أن يكفون هفنا  Weiden 1991,27قارن  43و  41و  34أنظر الحواشي 46
 .Pickard-Cambrige 1927,33الديثيرامبوس قد عرض في ديونيسيا المدين . أنظر أيضا   

Pickard-Cambrige 1927,34 47  

48  Weiden 1991,12 

49  Hamilton 1990, 217 

50  Hamilton 1990, 222 

51 Pickard-Cambrige 1927,38   عفن احتهفاظ الفديثيرامبوس عنفد بينفداروس بعدقتف
-Zimmermann 2007و   Weiden 1991,20و   Hamilton 1990, 211ffبديونيسوس أنظر أيضا  

2009, 17. 
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  Hamilton 1990, 218أنظر   52
53  Hamilton 1990, 212  قارنPickard-Cambrige 1927,38  الني يدحظ ففي إطفار

التففي كتبف  لتقففدم ففي أعيففاد الديونيسففيا  -حديثف  عففن ديثيرامبيفا  بنففداروس أن الفديثيرامبيا  
 من الطبيعي أن تحمل سما  أغاني الربيع.   -الكبرى في أثينا 

 22و  21أنظر حاشيتي  54 

 Pickard-Cambrige 1927,40أنظر   55

 Campell 1992, 209-249أنظر   56
57  Bacchylides' Dithyrambs, 19, 1-14 
58   Bacchylides' Dithyrambs, 19, 46-51 

  Schmidt 1990,27أنظر    59

60  Maehler 2004, 6  قارن  Pearcy 1976, 95-96   الني يقسم هنا الديثيرامبوس إلف
 .51-39ثدث  أجداء رخرها 

61  Maehler 2004, 6 حففول الشففك فففي تصففنيى السففكندريين لففبعض القصففائد .
 ,Zimmermann 2007-2009الدديثيرامبي  لباكخيليديس ومحاول  تبرير هنا التصفنيى   قفارن  

 Pearcy 1976, 93و  Schmidt1990,18f,27fو  Weiden 1991 ,3و   21 ,12

الني يشير إل  أن باكخيلديس يبدو وكأن  يتقدم بأغني   Campbell 1992, 213أنظر   62
ديثيرامبي  لتمثل في دلهي خدل شهور الشتاء الثدث . وعن عرض هنا الديثيرامبوس في ديلهي 

 Pickard-Cambrige 1927,42أنظر أيضا  
Bacchylides' Dithyrambs, 16, 1-1263   

الني ينو  إل  أن سوفوكليس قد عالج األسطور  ناتها   Campbell 1992, 215أنظر   64
في مسرحي  "عنارى تاخيس" التي يُعرى تاريخ عرضفها   إال أنف  لفيس بالضفرور  أن تكفون 

 قد عُرض  قبل ديثيرامبوس باكخيليديس هنا. 

65  Burnett 1985,125f م الجفدء الخفاص بالسفرد  Pearcy 1976, 92. ففي حفين يق سف  
األسطوري إل  ثدث  أجداء األول يتناول عود  هرقل وأضحيت  والثاني معرف  ديفانيرا بأخبفار 

 رجو  دوجها مع عروس  والثالث أخبار السم الني أعطاها إيا  القنطور نيسوس قبل موت .
 Bacchylides' Dithyrambs, 17, 128-13266  

. أنظفر أيضفا  Brown 1991, 333fرامبوس في ديلوس عن تقديم أو تمثيل هنا الديثي  67
Schmidt 1990,31  .والني يعتقد أنها نظم  خصيصا  لتقدم في مهرجان األبولونيا في ديلوس  

الني يشير إل  أن  عل  الرغم من تصنيى القصفيد  كفديثيرامبوس    Burnett 1985,125fقارن 
بولون ونُظم  لتعفرض ففي ديلفوس. قفارن فدن الدعاء الني في رخرها يدل عل  أنها موجه  أل

التفي نظمهفا  20الفني يشفير إلف  االعتقفاد أنف  فيمفا عفدا الديثيرامبيف   Maehler 2004, 6أيضفا  
 ( قد نُظ   لتعرض في أثينا.15,16,17,19باكخيليديس السبرط  فدن ديثرامبيا  )

و  Brown 1991,327, 333ffحففول تلخفيص القصففيد  وطبيعتهفا السففردي  أنظفر    68
Sfyroeras 1993-1994, 277f وPickard-Cambrige 1927,43   وحول اتبا  باكخيليديس في هن

  الفني  Segal 1979, 25. قفارن  Barron 1980,3القصيد  لقص  نار  من العصر األرخي أنظر 
كخيليديس قد وجفد القصف  التفي أوردهفا ففي هفن  القصفيد   أو أن يشير إل  إمكاني  أن يكون با 

 17( إلف  أنف  مفن السفهل أن نجفد ففي هفن  القصفيد  P.37تكون من اختراع  هفو كمفا يشفير )
لباكخيليديس وعند باكخيليديس بوج  عام استدعاءا  لليونان المتألق  الدمع  التي حلفم بهفا كفل 
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 such invocations of the limard , luminous of Hellas dreamtمن جوت  وشيلر وهولديرلين )

by Goethe, Sciller and Holderlin .) 

هناك عدد من الباحثين النين أشاروا إل  هن  النقاط مفن عفدم االتسفاق ففي ااطفار   69
 Danekالسردي للقصيد  محاولين أحيانا  الرد عليها أو تبريرها   وحول هنا الموضو  أنظفر  

 .Sfyroeras 1993-1994, 277fو  Segal 1979,24و   Stern 1967, 40,47 و 2008,74

ففي مقالتيهمفا بقفراء للكلمف   Brown 1991, 328و  Gerber 1965,212أهتم كل من  70 
بمعنف   Gerber 1982, 5   أم  الورد  في البي  العاشر من هن  القصيد  وهل هي 

 من نهس القصيد . 125الوارد  في السطر  كلم  

حفول العفروض أو قفراء  بعفض الكلمفا  الفورد  ففي هفن  القصفيد  مفن منظفور  71 
 .  West 1980,137 عروضي أنظر

72  Bevier 1924, 100  أنظر أيضا .Segal 1979,25 

73  Stern 1967,41   قارن  Pearcy 1976, 92   الني يقسمها إلف  ثدثف  أجفداء رخرهفا
 .ور ثيسيوس من البحر بطريق  معجد ظه

عن نمون، شعائر المرور الني يحتوي علف  هفن  المراحفل الفثدث التفي عفاد  مفا  74 
 Van Gennepتصاح  بدرجا  متهاوت  االنتقال مفن حالف  اجتماعيف  أو عمريف  هامف    أنظفر

1960, passim      
75  Bacchylides' Dithyrambs, 17, 109-116 

76  Segal 1979,passim  وما يليها حيفث يعطفي مثفاال  علف  الداللف   32. أنظر صهح
 ,Bacchylides' Dithyrambsالجنسي  للورود عند باكخليديس و الشعراء الننائيين القدم . أنظر 

. قفارن  :Ibycus, 288. 4و   :34-35 ,16

Seaford1988,135  يشير إل  أن الكورس في مسفرحي  إلكتفرا ليوربيفديس يصفى تنييفر  الني
المعطى بالشكل الني ينكرنا بتنيير بنثيوس لمعطه  وأجاوي لمعطهها بعد التضفحي  بابنهفا ففي 

 مسرحي  عابدا  باكخوس.

77  Sfyroeras 1993-1994, 277 

78  Sfyroeras 1993-1994, 281f  وس ولقفد تطرقنفا ففي مكفان رخفر إلف  أصفداء طقف
وشعائر المرور ففي األنفوا  الدراميف  الثدثف  )التراجيديف  والسفاتيري  والكوميديف (  وعدقتهفا 

 267  صفهح  2004باحتهاال  األباتوريا وأسطور  ديونيسوس ميدنجيديس   أنظفر درويف  
يضفاهي بفين  Danek 2008 ,71fوما يليها. ومن نافلف  القفول أن ننفو  ففي هفنا السفياق إلف  أن 

في هن  القصيد  والصرا  عل  مستويات  األخرى في الحضار  اليونانيف   ال ( )الصرا  

سففيما فففي المباريففا  والمبففاردا  الرياضففي . حيففث يوضفف  أن القصففيد  تمثففل  صففراعا  بففين  
( يمكن أن تدل عل  صرا  في حر  أو صرا  ثنفائي ثيسيوس ومينوس. فكلم  رجون )

فع  أو محكم   والشكل األساسي من الصفرا  ففي الثقافف  اليونانيف  أو نو  من المنافس  أو مرا
يمكن أن يتمثل في المبارد  أو المصارع  بين رجل ورجل عل    الحيا  أو المفو   وقفد وجفد 
هنا الشكل من الصرا  في الطقوس الديني  . وهنا الصرا  عل  المستوى الرياضي يصفب  لف  

ن نهاي  الصفرا  ال تقتضفي أن يخسفر الخاسفر حياتف  أو قواعد  التي ينبني أن تراع    وهو أ
 ممتلكات  وإنما تقضي بان يمن  الهائد جائد  ويكرم.
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للمصادر والمراجع التفي تحفدث  طقفوس الفدوا، المقفدس علف  هفنا النحفو أنظفر   79
Darwish 2001,238-240 

 Barron 1980, 1لملخص لهن  القصيد  وطبيعتها  الحواري  أنظر   80

 Burnett, A.P. 1985. 117أنظر  81 

 Burnett, A.P. 1985. 122fأنظر   82

83  Pearcy 1976, 94f 

أن دياد  باكخليديس لعدد أبناء ثيانو من  Zimmermann 2007-2009,20حيث يرى  84 
امبي يفدل علف  أنهفا قصفيد  ديثيرامبيف  عرضف   وهو عدد أفراد الكورس الديثير 50إل   19

عل  األرج  في مهرجان ديونيسيا المدين   كما أنها يمكن أن تكون قفد عرضف  ففي الباناثينايفا 
 ألن أثينا تلع  دورا  في هنا الديثيرامبوس.

85  Pickard-Cambrige 1927,42f 

تخدام فيمففا يخففص اسفف   Jebbالففني يستشففهد بففرأي   Pearcy 1976, 96 أنظففر  86 
وحول استخدام هن  التقني  في هفن   .باكخيليديس لتقني  البدء من وسط األحداث في هن  القصيد 

 Zimmermann 2007-2009,19القصيد  أنظر أيضا  

( 21: وأماً  الشاذرة ) Campbell 1992, 236ffطدوم وذد الشذرا  وي التاي سشاروً  87

 المًستيين الذين يثم ون الرم  الثد ي ع ى اكتاًو م البرس ياة مذرة م ت بة وي ً  مًرة  لى و ي 

  طواي ماذرة وي اً الكثيار مان كًساًسدرا" "( وتاأ ي  ثات عناوان 23)طدمً الشذرة الديثيرامبياة 

طدمااً الشااذرة  طيُشااًر وي ااً  لااى قاادس د ينااً طدصااوا  سفااخ الم امياار األبيااً  غياار الم اارطاة 

بدط دن البطل ييًطه وي ً دمه تمشايرا   لاى الرجال الاذي مذرة غًم ة يو ي  (24)الديثيرامبية 

دخذ  ربً  ال در مكًس ن  لى جوارد كي  صبنه بنوائه الدورت طقد  نبأ  )ربً  ال در( بأسه ال 

مفر من طقوع الشرطر ت  تى طلو  ثصن واذا الرجال واي بيتاه بأساوارد البرس ياة طب اي وناًك 

(  أ ي  ثت عنوان م يًجرطس طواي ماذرة 25)امبية طالشذرة الديثير مثًطال  دن يطريون منه  

( التاي   ثمال 26)ط  ا  الشاذرة الديثيرامبياة  م ت بة  شير  لى ورقل طربمً  تناًطه دعمًلاه 

عنوان "بًسيفًي" دسطورة بًسيفًي التي  توجه بًلثادي   لاى ييادالوس بعاد دن بثات اورطييتاي 

المينيتاًطرطس ( ت طواي  أخاذ ع ادا  ع اى الرغبة وي ق ب ً )وأ بت الثور الذي سوف  نجه منه 

ييدالوس اآلن ط أمرد دن يصن  ل ً ب رة كي     ج دوً ويه ط تثد بًلثور  طدخفت عن  طج اً 

 (  ثات عناوان "خيارطن" 27)الشاذرة الديثيرامبياة مينوس مً وع ته  تى ساًطرد ال  اق  ط اأ ي 

ردسه ت و و يع ن دسه سوف يجعل  طيشير وي ً  لى دسه يتذكر ال نطور خيرطن الثكيم طوو يت م 

ماذرة م ت ابة طغيار و اي  (29)طدمً ماذرة   قرم يً  طوو ي تل الطرطاييين س ر سكًمندرطس 

 طاهثة يشير وي ً  لى اال تفًال  البيثية          طكرم ال يًوة 

88  .Bacchylides' Dithyrambs, 28, 7-11 يتفردد اسفم أورفيفوس ففي الشفعر الننفائي

اليوناني القديم منن القرن السادس. حيث ورد اسم  )ألول مفر  علف  مفا يبفدو( ففي شفنر  رقفم 
( . كففم يشففير إليفف  Ibycus Fr. 306    للشففاعر إبيكففوس ) 306

(. قفارن   = Simonides Fr. 567 ) 567سيمونيديس في شفنر  رقفم 

Δημόπουλος 1998, 131 ويشير .Segal 1978, 106,118  الني يدحظ أن شعر أورفيوس ربما(
قبفل المفيدد( إلف  أن أورفيفوس يعفد شخصفي  600ظهر في بدد اليونفان القديمف  حفوالي عفام 

معقد  متعدد  الوجو  . فهو بالنسب  للقدماء ليس فقفط النمفون، األصفلي للشفاعر ولكنف  مدسفس 
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  بما لها من نظري  تجمع بين الدهو  ونشأ  الكفون والحفديث لديان  سري  هي الديان  األورفي 
عن الحيا  األخرى كما بقي  لنا ففي شفكل أناشفيد ومدحفم قصفير  أغلبهفا مفن عصفر متفأخر. 

 وغالبا  ما يختلط بين أورفيوس الشاعر وأورفيوس مدسس الديان  األورفي .

89  Zimmermann 2007-2009,12f  

أن    Zimmermanني يشفففير أيضفففا  إلفف  اعتقفففاد الفف  Weiden 1991,12fقففارن  90
باكخليففديس متففأثر بالتراجيففديا األتيكيفف  المعاصففر  لفف  فففي إدخالفف  الحففديث المباشففر والحففوار 

 ووحدتي الدمان والمكان التي مهد  الطريق لشعراء الديثيرامبوس الجديد.

 .Pearcy 1976, 96أنظر     91

 .متهرق  صهحا  في  2007 دروي . متهرق  صهحا  في   2004 دروي   92

نشففر  هففن  المجموعفف  مففن القصففائد فففي الجففدء األول مففن مجموعفف  أشففعار   93
( الني يتكون من ثدث  أجداء كمفا أشفير ففي مصفادر ΛΥΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣسيكيليانوس الننائي  )

 .هنا البحث.

 Bevier 1924, 99 أنظر  94

حرو  البلقان هو االسم الني أطلق عل  الحر  التي انطلق  شرارتها في اكتفوبر  95 
بمبادر  من قوا  الجبل األسود التي انضم  في حلى واحفد مفع كفل مفن اليونفان  1912سن  

وصربيا وبلناريا ضد الدول  العثماني  النتدا  منطقتي مقدونيا وتراقيا. وما أن تسفن  لهفم نلفك 
م لشعور كل منهم أن  قفد هُضفم حقف . وقفد أدى نلفك النفدا  إلف  حفر  حت  د  الصرا  بينه

حيث انضفم  كفل مفن اليونفان وصفربيا ورومانيفا ففي تحفالى ضفد  1913البلقان الثاني  سن  
 .  Woodhouse 1968, 190ffبلناريا التي انته  الحر  بخسارتها لكثير مما اكتسبت . أنظر 

 Kουνενάκη 1997, 3 و Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη 1997, 11أنظر   96
97  Σικελιανος,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 85-87 

 40أنظر أعد  حاشي    98

 Euripides' Bacchae, 88-103, 286-297, 521-529أنظر   99

 158و  157أنظر أدنا  حاشي  رقم   100

101    Callimachus, frag. 643   أنظر أيضفاClement of Alexandria  II  15  وحفول .
المصادر أألخر التفي تتحفدث عفن أو تشفير إلف  أسفطور  تقطيفع التيتفانيس لديونيسفوس أنظفر  

Euripides, frag. 472  وPlutarch ,  Moralia  417C  وClement of Alexandria  II  12  و
Diodorus of Sicily V  75 . 4  وPlutarch ,  frag. 212  وNonnos VI . 169-175   وPausanias  

VIII   37  وحففول إشففارا  غيفر مهصففل  عففن هفن  األسففطور  فففي المصفادر األورفيفف   أنظففر
Orphicorum frag.214  ,220 , 224  وOrphei Hymni  37 وعن المراجع التي تتحدث أو تشير .

 Westو  Dodds 1959 :  276-278عن نهس الموضو  مفن منظفور أورففي ففي النالف  أنظفر 

 Hollandو  Cornford 1934 :  99و  Cook 1914-1940 :  vol.1 676و  147,161 : 1981

 .Linforth 1941, 311ffو  1933,202
102  Σικελιανος,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 1-7 

( الديونيسفي كمفا θέασοςعن المسفاوا  واالنسفجام داخفل الجوقف  أو الثياسفوس ) 103 
 ..:Euripides, Bacchae,206-209يظهففففر فففففي مسففففرحي  عابففففدا  بففففاكخوس أنظففففر 

 أنظفر    .694 ,421-423 ,184 -185 ,176-177 ,
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 Musurillo 1966 : 309 و Leinieks 1996 : 340 أيضا  

ورمففود  وأتباعفف  مففن عففن الصففه  الطوطميفف  لديونيسففوس )ديثيرامبففوس(   104
 64وعل  وج  الخصوص صهح    Darwish 2001,58-67الساتيروي أنظر 

 Κέκκου 2003,10fأنظر   105

 Κέκκου 2003,15-19أنظر  106

   130وحاشي   129  أنظر األبيا  المنكور  في متن  Παπαδάκη1995, 17أنظر  107
108  Euripides, Bacchae,52:.. , 

 Darwish 2001,102-108, 171,225f, 237ffتناولنا أوج  الشب  هن  باستهاض  في  109 

 وما يليها.     358وما يليها  و 335   2004ودروي   

 ومتنها  40أنظر حاشي    110

حيث يشير إل  أن دئير الر  في قصيد  )العشفاء  Φυλακτός 1986, 126fأنظر   111
( لسيكيليانوس هو الدئيفر نهسف  الفني سفبق وأن Ελληνικός Νεκροδείπνοςالجنائدي اليوناني 

سمع من قبل في قصيد  ديثيرامبوس. إن  األسد ديونيسوس الني يعبر عن روح الحريف  والفني 
 ن من اليونان.سوى يطرد القراصن  الصوريين )الهينيقين( أي المحتلي

التي تشير إل  أن الشفاعر ففي قصفائد  المبكفر    Keeley1981-1983, 110أنظر   112
جعل من مهردا  العالم الطبيعي قناعفا  للعفالم ففوق الطبيعفي. فيظهفر بالتفالي االربفا  مقنعفين 

 Γλέζοςوراء مظاهر الوجود الطبيعي. وعن الطبيع  اليوناني  في أعمال سفيكيليانوس   أنظفر 

1952, 94ff . 

 Μάλλαμος 2010, 282f113  

114  Σικελιανος,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 8-13 

115  Φυλακτός 1986, 137 

116  Σικελιανος,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 14-19 

الني يشير إل   Φυλακτός 1986, 127ff. قارن  ..:…,Euripides, Bacchaeانظر   117

 رمود العباد  الديونيسي  ومن بينها الثيرسوس.

 ومتنها  40أنظر حاشي    118

119  Σικελιανος,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 20-25 

الفني يشففير إلف  أن إعجففا  سفيكيليانوس بالبطلفف   Μάλλαμος 2010, 293أنظفر 120
اليوريبيدي  يوادني دوج  كابانيوس يتض  منن قصائد  المبكر  في قصفيد  "ديثيرامبفوس" التفي 

الني يعدد األساطير الفوارد  ففي كفل عمفل   Ξύδης 1952, 37. أنظر أيضا  1913نُشر  عام  
اطير إفيجينيففا وماكاريففا ويففوادني مففن اعمالفف   ويدحففظ أن قصففيد  ديثيرامبففوس  تففرتبط بأسفف 

 وبينثيوس. ومن المدحظ أنها جميعا  أساطير تم  معالجتها في تراجيديا  يوريبيديس. 

 Φυλακτός 1986, 182ff أنظر  121

 وهي ااشار  الوحيد  المباشر  ال  الحر  في كل قصفائد سفيكيليانوس   أنظفر  122

Φυλακτός 1986,271 

123  Σικελιανός,Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 57: 

 

124  Σικελιανός,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 60-65 

وكأنهفا التي ترى ان ارتميس تظهر في هفن  الهقفر  Φυλακτός 1986, 195 أنظر 125  
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)ربففف  الشفففبا ( اليونانيففف   أي الجنفففود اليونفففانيين. أنظفففر أيضفففا    Νιότηكنايففف  عفففن نيفففوتي 
Παπαδάκη1995, 24   الني يرى أن  في قصيد  الديثيرامبوس التي تعبر عن الروح الوطني  في

حرو  البلقان تتجسد نيوتي  "رب  الشبا " في صور  إالهف  وتتمفاه  شخصفيتها مفع أوالئفك 
 النين يسعون إل  لنصر.

126 Σικελιανός,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 66-

67: 
!/

  

Σικελιανος,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 72-79127   

من  44االرتباط بين بي  الني يجد أيضا  نوعا  من  Φυλακτός 1986, 103f أنظر  128
( وتنكرنا بمفا ورد 105القصيد  ومعرك  ماراثونا )كما ورد  عند هيرودو  الكتا  السادس 

( عفن هفن  449في إحدى إبيجراما   سيمونيديس وفي مسفرحي  الهفرس أليسفخيلوس )سفطر 
 المعرك .

129  Σικελιανος,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 80-87 

 107ن رقم أنظر أعد  حاشي  ومت  130

 Φυλακτός 1986, 98 أنظر  131

132  Σικελιανός,  Επίνικοι Α', Διθύραμβος: 88-94 

)السلسففل  الكاملفف   Θυμέληوالتراجيففديا  األربففع األخففرى التففي احتففو  عليهففا   133
 1944ونُشفر  سفن   1940( التي كُتب  سن  (Σίβυλλα سيبيدلتراجيديا  سيكيليانوس ( هي 

  1943ونُشر  سفن   1942(التي كتب   سن  Ο Δαίδαλος στην Κρήτη) ديدلوس في كري و
 Ο) مفو  نينينفيسو 1946( التفي كُتبف  سفن  Ο Χριστός στη Ρώμη) المسفي  ففي رومفا و

Θάνατος του Διγενή.  أنظففر 1947( التففي كُبفف  سففن .Ξύδης ……., 847ff  وكففان .
  لكنهفا لفم تكتمفل أبفدا   1930سيكيليانوس قد بدأ ففي كتابف  مسفرحي  بعنفوان "أريفادني" سفن  
. وعن Χατζηδάκη 1997, 21فضم ن أجداءها في مسرحي  أخرى بعنوان "أسكيليبيوس". أنظر 
وعففن  Χάρης 1952,passimتراجيففديا  سففيكيليانوس وتففواريخ تأليههففا ونشففرها أنظففر أيضففا  

و  Kουνενάκη1997, 4fر وعفففرض وترجمففف  ديثيرامبفففوس الفففورد  أنظفففر تهاصفففيل نشففف 
Καψωμένος ,…….,κε واللففنين يشففير إلفف  أنفف  قففد أعيففد نشففرها مصففحوبا  بمقدمفف  وحواشففي

وتعليقا  تاكيس نيموبولوس )وهو النص التي نستعين ب  في هنا البحث(   كمفا يشفير أألخيفر 
  أنظفر أيضفا   1939يديف  ففي أمريكفا سفن  فرانسفيس سفيكيليانوس لهفا إلف  االنجلترجم  إل  

Psoni , A. 2003.222  والففني يشففير إلفف  إهففداء سففيكيليانوس لقصففيدت  هففن  إلفف  يورغففوس
الفني يشفير إلف  عفرض ديثيرامبفوس الفورد  بعفد  Αγγελικοπούλου 1997, 23 سفيهيريس  و

ني يشير إلف  ال Παπαδάκη1997, 15. أنظر أيضا  1933نشرها بعام عل  مسرح فيلوبابو سن  
أن هنا العرض قد تم في إبريل عل  يد افا سفيكيليانوس دوجف  الشفاعر لكنف  لفم يلفق الترحيف  

 المتوقع من الجمهور. 

الففني يتنففاول رأي Λουβάρις1953, 962. قففارن  Ξύδης 1971, 847أنظففر   134
سففيكليانوس نهسفف  فففي ديثيرامبففوس الففورد  حيففث يصففهها بأنهففا قصففيد  نا  منففدى دينففي 

أن نيف  سفيكيليانوس ففي أن يعيفد الني يشير إل   Φράγκος 1961,651اعي. قارن  أيضا  واجتم
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ميدد القو  الكوني  العاطهي  داخل اانسان المعاصر هي التي دفعتف  إلف  الشفرو  ففي المرحلف  
الثاني  في حيات  الشعري   وهي كتاب  التراجيديا. حيث إن التراجيديا لمفا لهفا مفن جانف  تثقيهفي 

   ( ف  حد ناتها.μύησηماعي تمثل الوسيل  األمثل لنقل الرسال  الثقافي  بما تمثل  من تلقين )واجت

عن الظفروى  Σικελιανού 1945, 1076fأنظر أيضا  ما كتبت  دوج  الشاعر في    135
التي كت  فيها ديثيرامبوس الورد . لقفد دعفاهم هفي ودوجهفا قائفد الكتائف  التفي تحمفي حفدود 
تراقيا ومقدونيا كي ينظموا احتهاال  للجي . ولهن  القوا  المسلح  كتف  سفيكيليانوس مسفرحيت  

وتف  هن  التي كان من الممكن أن تسم  "بالعشاء االورففي األخيفر"  وفيهفا يتوقفع أورفيفوس م
 فيستدعي مع  تدمين  أحداثا  مشترك  من حيات .

 Δικταίος 1963,428 أنظر  136

   التي ترى أن وضفع Κέκκου 2003,87fأنظر أيضا     Λύγιζος 1965,932أنظر  137
ديثيرامبوس الورد  قبل التريجيديا  وبعد القصائد الننائي  التي كتبها سيكيليانوس يشير إل  أنف  

(  وبالتالي  فدن التطور الشفعري لسفيكيليانوس يعكفس تطفور προτραγικόعمل قبل تراجيدي )
أن هنا العمل يظهر فيف  كما تعتقد أيضا   المسرح اليوناني القديم من الشعر الننائي إل  الدرامي.

 Δημόπουλοςقفارن رأي  الشكل األول للمسرحي  اليوناني  القديم  والني يتضمن بنور الحوار

عمد  يشب  التراجيديا في عصفر ثيسفبيس وأوائفل  ديثيرامبوس الورد    الني يرى في70 ,1998
 عصر أيسخيلوس. 

  Ξύδης 1971, 848دسظر  138 

 ظهر هنا الوصى في  توصيى المشهد األول.  139

. وعن عنصفر الحفوار والسفرد ففي أعمفال سفيكيليانوس Ξύδης 1971, 847أنظر  140
 Keeley 1981-1983, 112أنظر 

 Δημόπουλος 2011,27ffأنظر  141

 ,Ξύδης 1952  قارن Δημόπουλος  1998, 73و  Δημόπουλος 2011, 29أنظر   142

سفيكيليانوس األسطور  تمثل تطورا  كبيرا  داخل الهعل الدرامي في تراجيديا  الني يرى أن  37
 بما فيها تراجيديا "ديثيرامبوس الورد .

 Χασιώτηو  Φαρμάκη 2012, 311ffعن بعض السما  اللنوي  في القصيد  أنظر  143

2009, 55 

في إطار توصيى العمل لبيان الكيهي  التي تم  صياغت  بها  سفوى ننفو  مفن رن  144
ل تعليقفا  وحواشفي صفاح  أو Δημόπουλοςآلخر إلف  اجتهفادا  بعفض الدراسفين )السفيما 

عل  هنا الفنص( ومدحظف  تهاصفيل لمفا ورد صفراح  ففي الفنص  وتعفد مهيفد  الكتمفال هفنا 
 التوصيى.

 Δημόπουλος 1998, 70أنظر   145

التي تشير إل  أن أورفيوس يفوبخ قائفد الكفورس األول Κέκκου 2003, 99 قارن   146
شعو   ويمثل جسرا  بين الحيا  المو  سوى يددي إل  الوحد   بين أشياء و-ألن هنا االنهصال

 والمو . 

 Δημόπουλος 1998, 70أنظر    147

   Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 150-184  148  

وهو االمر الني يتماش  تماما  مع كون هنا العمل وبقي  تراجيفديا  سفيكيليانوس   149
وهفي الهكفر  شفديد  الصفل  بفالتراث   من الهكر  الدلهيف  لفدى الشفاعر.الخمس تمثل جدءا  مهما  
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 األورفي.

150  Δημόπουλος 1998, 70f 

151  Κέκκου 2003, 107f   دميفن وما يليها  حيث تشفير إلف  ان ت 105  قارن صهح
يتساوون مع جماع  العبد  )عبد  ديونيسوس( النين يريدون أن يهعلوا نلفك مفن أجفل  أورفيوس

 امتدك خصائص هنا اال .  

152  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 108-110 

153  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 149-150 

154  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 191 

 137أنظر حاشي    155

156 Cook1914, vol. I, 678f قارن  Suidae lexicon, s.v.   وGuthrie1993,132 

  Henrichs 1984, 221f  157  

158  Henrichs 1984, 206f 

 101أنظر حاشي    159

ظهففر  بففوادر هففن  الهكففر  عنففد سففيكيليانوس عنففدما نشففر "النشففيد الففديلهي"  160
(Δελφικός Υμνος  سن )أنظر1910   Ξύδης 1965, 918  وΠαράσχος 1935, 167 وسفوى .

 Λύγιζος( الثدثف   أنظفر  Συνειδήσειςتتبلور الهكر  من خدل دواوينف  الثدثف  "الضفمائر" )

عق  إخهفاق عصفي  األمفم    1920بالهكر  الدلهي  جاء سن   . لكن اهتمام  الحقيقي 931 ,1965
يبدأ في دراسف  تطبيفق الهكفر  الدليهيف . وففي سفن   1922. وسن  Χατζηδάκη 1997, 21أنظر 
يعفد لدحتهفاال   1926يعمل باستمرار في الهكر  الدلهي  وينتقل إل  دلهفي. وففي  سفن   1924

تبفدأ االحتهفاال  بالهعفل  1927لدلهيف . وففي سفن  الدلهي  التي سوى تطبق في إطارهفا الهكفر  ا
تلهف  الهكفر  الدلهيف  انتبفا   1928بعرض مسرحي  أيسخيلوس بروميثيفوس مقيفدا . وففي  سفن  

يفتم إنشفاء مكتف  للجنف   1929العالم وينه  إل  أمريكا القفاء محاضفرا  عنهفا. وففي سفن  
لهيفف  حيففث عرضفف  مسففرحي  أعيففد  االحتهففاال  الد 1930االحتهففاال  الدلهيفف . وفففي سففن  

 1932يشر  ففي إنشفاء االتحفاد الفدلهي. وففي سفن   1931الضارعا  أليسخيلوس. وفي سن  
. ولقد أثر  العروض التي Kουνενάκη 1997, 4(. أنظر p.4/62يقترح إنشاء الجامع  الدلهي . )

 Ευαγγελάτου تم  في إطفار هفن  االحتهفاال  علف  دراسف  الفدراما اليونانيف  لقديمف    أنظفر

وعل  الرغم من نلك وعل  الرغم من أنها نال  استحسانا   ففدن هفدفها فشفل  أنظفر   22 ,1997
Λύγιζος 1965, 932     وعن عروض تراجيديا  إيسخيلوس التي تم  في االحتهاال  الدلهيف .

 .Καρασμάνη 1997, 32و  Νικολοπούλου 1997, 30و  Χατζηδάκη 1997, 21أنظر أيضا  

  Λύγιζος1965, 923أنظر    161

  Λουβάρις 1953, 959 أنظر  162

  الني يشير إل  الدور الني Φράγκος1961,650. قارن Ξύδης 1976, 777أنظر  163 
   الني لعب  في الحيا  العام .لهنا الدور في تشكيل دور  لعبت  ديلهي وأهمي  إدراك سيكيليانوس 

Σικελιανού 1945, 1072 164  .يف  عنفد سفيكيليانوس أنظفر أيضفا  وعفن الهكفر  الدله
Καρζης  1952, 61ff 

165    Παράσχος1935, 177  

يشفير إلف  أن سفيكيليانوس ودوجتف  )التفي  الفني  Μαλανδρή 1997,15  أنظفر  166 
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تول  إخرا، أعمال  المسرحي (  في سبيل تحقيقهم لدحتهاال  والهكر   الدلهي  وللتراجيديا التفي 
كتبها سيكيليانوس قد قفاموا بدراسف  النمفان، الموجفود  لفدى الشفعو  األخفرى )الهنفد ومصفر 

 إبفان عليف  الدلهيف  الهكر  سيطر  إل  يرتش التي  Kουνενάκη 1997,3 قارن واليهود واليابان( 
 .1920 سن  لهلسطين ديارت 

167  Δημόπουλος 1998, 128-141  قارن  Παπαδάκη 1995,76  

   في صهحا  متهرق .2007أنظر دروي    168

169  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 214-215 

أورفيفوس ففي هفنا العمفل   التي تشفير إلف  أن Κέκκου 2003, 145قارن أيضا     170
 أن يكمل طريق األضحي   وهو يعلم أن الورد  سوى يتم بعثرتها عل  يد المينادا . يريد

171  Φράγκος 1957, 976  قفارنΔημόπουλος 1968, 930  الفني يفرى ففي إطفار  
تحليل  لرمدي  الورد  إن سيكيليانوس في ديثرامبوس الورد  يبدو ان  يقى ففي مواجهف  الفروح 

ي  الضيق  التي تتناس  الشرنم  األسطوري  لجسد ديونيسوس وبعثرت  في عدد ال يعفد وال الهرد
يحصف  مففن األرواح علفف  مففر العصففور. فففدن هففن  )أي الففروح الهرديفف  الضففيق ( تتصففور أن 

التفي تشفير إلف  أن الفورد  الداميف   Κέκκου 2003, 110ديونيسوس كل  ملك لها وحدها. قفارن 
 نسب  للقدماء.تشير إل  أدونيس  بال

 70و 69أنظر أعد  متون حاشيتي  172 

. وحففول تففأثر سففيكيليانوس بالشففعراء األوروبففين فيمففا  26أنظففر أعففد  حاشففي   173 
 Κέκκουيخفص "ديثيرامبففوس الفورد " والندعفف  الديونيسفي  علفف  وجفف  الخصفوص   أنظففر 

محاك  للديثيرامبوس القديم من  في األدا  األوروبي  الحديث نجد  نا ان  التي تشير إل   2003,87
  وأن  Nieztscheونيتشف   Herder) ( وهيرديفر)Müller( ومفولر )Schillerقبل شعراء شفيلر )

-Λουβάρις  1953,958ديثيرامبوس الورد  يدخل ضمن هنا النفو  مفن المحاكفا . أنظفر أيضفا  

959f اختصار عل  أن كل من   الني يشرح وجه  نظر سيكيليانوس الهلسهي  الديني  التي تقوم ب
الطبيع  واانسان هما مظاهر للروح الكوني  التي تكتس  معنف   األلوهيف . وففي هفن  النظريف  

تفنعكس فيف  كفل مظفاهر  μικρόκοσμος( يعفد اانسفان عالمفا  صفنيرا  κοσμοθεωρίαالكوني  )
فدنهفا تحتفا،  . ولكن تأتي الدور  الخالد  التفي تحفدث عنهفا نيتشف  μακρόκοσμοςالعالم الكبير 

إلفففف  إعففففاد  مففففيدد للحيففففا  الروحيفففف  البشففففري   واالرتقففففاء إلفففف  المثففففل اانسففففاني  
والتطور المتناغم الكلي لقوى الروح القديم   وسوى يحدث نلك من   πανανθρωπιναالمشترك 

خففدل التففراث األورفففي. وسففوى تشففهد سففياد  هففنا التففراث األورفففي بدايفف  عصففر البففراقليط 
(παράκλητοςال ) ني أشير إلي  في إنجيل يوحنفا. امفا نهايتهفا أو نهايف  تطورهفا فسفوى يكفون

. وعن أوج  شب  بين سيكيليانوس والشفاعر ديان  الحري  العالمي  التي تتمثل في السدم واألخو 
 Ιλινσκαγιαالروسي إفانوى فيما يخص معالج  أسطور  رالم وإعاد  ميدد  ديونيسوس   أنظر

1993,139 . 
 األبيا  عل  النحو التالي :  Segal1978, 132يترجم   174

No longer conscious of the lightsome lyre / The lyre which had grown into his left / Like 

twines of rose into a branch of olive  
 األبيا  عل  النحو التالي : Segal1978, 134يترجم   175

Set up no stone to his memory / Just let the rose bloom each year for his sake. 

 Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 234-236 176  
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التي تشير إل  أن  في البي  الني يقول في  "دمفي هفو  Κέκκου 2003, 117أنظر  177 
 دمك ياهيليوس" يتض  نو  من التماثل بين كل من هيليوس وأرفيوس.

178  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 280=284 

 .القصيد  بدايا  في اآلن جن قد الليل أن إل  تشير التي Κέκκου2003, 95قارن   179

عن سفنبل  )القمف ( والكرمف  والفورد  بوصفهها رمفودا  لفديميتر ودبيونيسفوس     180
 Κέκκου 2003, 120وعن تأسيس الطقوس األورفي  السري  في هنا السياق   أنظر 

181  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 328-379  

 Λουβάρις 1953, 961أنظر  182

 Κέκκου 2003, 134fأنظر   183

 Δημόπουλος 2011,30أنظر   184

تقفوم هفن  العدقف  علف  مفا ورد ففي شفنر  بنفداروس التفي يشفير فيهفا إلف  أن   185 
برسيهوني قد قبل  العهو من هدالء النين صعد  أرواحهم إل  لشمس في السن  التاسع  بسفب  
الحدن القديم. ويهسر البعض هنا الحدن القديم عل  أن  حدن برسيهوني علف  ابنهفا ديونيسفوس 

خر، البشر من أشدئهم بعد أن أصابهم ديوس بصاعقت  انتقامفا  مفنهم  الني قطع  التياتين النين
 Rose 1943,passim عل  ما فعلو  بابن . وحول هنا التهسير أنظر

 Κέκκου 2003, 92أنظر   186

187  Αλεξίου1997,6  قارن  Μαλανδρή 1997, 14   الني يتحدث عن الرمود الثدثف
 بوصهها وسيل  للتلقين في األورفي .

188  Λουβάρις 1953,962(  وعن العدق  بين الورد .ρόδος(  والكلمف )λόγος عنفد )
 Psoni , A. 2003, 228, 252-255سيكيليانوس وتأثيرها في قصائد سيهيريس  أنظر 

التفي تشفير فيهفا إلف  أن منطفق  91  قفارن صفهح  Κέκκου 2003,133fأنظفر   189
( ممثلتففين φλόγα( والشففعل  )σταχυالسفنبل  )المعفاني يففدور ففي دائففر  منطففق الرمفد. فتظهففر 

 ( ممثد  لتدخل اانسان اايجابي في الطبيع .αλέτριللثرو   ويظهر المحراث )

190  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 382-384 

191  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 396-400 

192  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 413-420β 

193  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 430-438 

الني يشير إل  أن  عل     Ξύδης 1976, 782. قارن  Φράγκος 1957, 974أنظر   194 
الرغم من أن ما يُظل سيكيليانوس في فكر  وأيديلوجيت  هفي  السفماء اليونانيف    فدنف  مفع نلفك 

 ظل جميع البشر.يعتني بأن ينكر بأنها أيضا  سماء إنساني  عام  يمكن أن ت

 . Λουβάρις 1953, 959أنظر  195

 .Κέκκου 2003,138أنظر   196

 . McGinty1978,14  أنظر أيضا   Harrison 1912,48أنظر   197

 .Harrison 1912,130أنظر   198
نديفى الفدم مفن الفورد  يُعفُد  . الني يشير إلف  أنΔημόπουλος 1998 , 71أنظر   199

 عدم  فارق  في حيا  البطل   فهي تدرى قداس  ويتم إدخالها اآلن )في الطقوس(.



 والحديث  القديم   اليوناني  الشعر في  الديثيرامبوس

176 
 

 

200  Σικελιανός, Διθύραμβος του Ρόδου: 582-617 

201  Μαλανδρή 1997, 14 

 Μαλανδρή1997, 14أنظر   202

عن المصادر والمراجع التي تناول  تمديفق المينفادا  ألورفيفوس ففي مسفرحي   203 
باساري ايسخيلوس كما مدق  المينادا  بنثيوس في مسرحي  عابدا  باكخوس ليوريبيفديس   

و  Ovidii Metamorphoses XI 37-38و  Eratosthenis Catastrisomrum Reliquiae 24أنظفر 
Harrison 1962, 461  وLinforth 1941, 10,229,157  وKerenyi1976, 329  وDetienne 

 Robbins1982و  1981106

إلف  تصفوير سفيكيليانوس ففي    الني يشير Πρεβελάκης , Π. 1957, 916أنظر   204
تراجيديات  للصرا  بين روح الحضار  اليوناني  والفروح الهمجيف    علف  غفرار الصفرا  بفين 

 Δημόπουλος 1998, 74 ورد . أنظر أيضا  أورفيوس والمينادا  في ديثيرامبوس ال

 Μαλανδρή1997, 14أنظر   205

206  Δημόπουλος 1998, 126f  

حيث يشرح كيى حفاول سفيكيليانوس أن يوحفد بفين  Μαλανδρή1997, 14أنظر   207
المسي  وأبطال  فأورفيوس في ديثيرامبوس الورد  أو الفديثيرامبوس األورففي األخيفر بمدبسف  

العقيفد  المسففيحي  حفول تعفاليم المسففي  أو حواريف  الملقنففين. أنظفر أيضففا  القديمف  يتماشف  مففع 
Κέκκου 2003,105 (  إلف  أن 146-106  التي تدحظ أن أورفيوس يشير في كدم  لتدميفن )

صوت  اآلن ال يكاد يُسمع )ألن  يبتعد( لكن ما يمكن أن يسمعو  منف  هفو دقفا  قلبف   ويفنكرهم 
مفن  10يشب  اسلو  المسي  مفع حوارييف (  انظفر أيضفا  صفهح   بأن  قد اختارهم )في أسلو 

 Δημόπουλος 1998, 127.المرجع نهس . قارن 

ضفمن  ومن أهم هن  األعمال )ديونيسوس في المهفد (  208

( يوحففد فيهففا بففين ديونيسففوس الطهففل الففني أكلفف  التيففاتين 'Επίνικοι Βأناشففيد النصففر الثانيفف  )
والمسي  المصلو  )طبقا  للعقيد  األرثونوكسي (  حيث يعد كدهما رمدا  للعالم الجديفد. ويعبفر 
الشاعر عن مخاوف  من أن يمدق وح  الهاشي  حلم الحري  مثلما مدق التيفاتن الوليفد الصفنير. 

. كمفا يظهفر نلففك ففي قصففيد  Παπαδάκη1995,15f   وانظفر أيضففا  Αλεξίου, 1997, 7أنظفر 
 Η( التفي نُشفر  ففي ديوانف  "ضفمير اايمفان" )Διόνυσος – Ιησούςيسفو  ) –ديونيسفوس 

Συνείδηση της Πίστης يسفتخدم الكرمف  التفي ترمفد منفن العصفور القديمف  للخلفود  (  حيفث
والحف  المسفيحي. ادخال عناصر باكخي  في المسيحي  ولفرأ  الصفد  بفين الطقفس البفاكخي 

وحول تماثل ديونيسفوس مفع المسفي  ففي بعفض أعمفال الشفاعر     Κέκκου 2003,16ffأنظر 
. وحففول معالجتفف  أو تففأثر  Πρεβελάκης1984, 359و Φυλακτός1986, 130fأنظففر أيضففا   

بمهفففاهيم الهوتيففف  خاصففف  بالديانففف  المسفففيحي  األرثونوكسفففي  ففففي مجمفففل أعمالففف    أنظفففر 
Μαρκάκη1992, 193 و Λύγιζος1965, 930  وPsoni 2003,252ff  وHirst 2001,245ff قارن .

Λουβάρις1953, 958ff  وΦράγκου-Κικίλια, 1997, 9 . 
Henrichs 1984, 216f 209  

210  Δημόπουλος 1998, 71f 

" )مفن النشفيد التاسفع إلف  النشفيد الثفاني األوديسفي "ملحم  عل  سبيل المثال في   211
" لسوفوكليس ورواي  "ااثيوبي " لهليودوروس  وكلها تعتمد علف  ادي  ملكا  وتراجيديا "عشر( 
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 ث ماضي  عن طريق القص االرتجاعي.استدعاء أحدا
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