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 والكوميأداا الحداثأ  اليونانيأ  الكوميأداا تأثيي  حول والنقاد الباحثين بين جدال دار

 . (1) اداوسڤوأو وتيبوللوس ب وب تيوس من كل عند الحب إليجيات  في ال وماني 

 وت نتيأوس وبالوتأوس مناندروس تثيي  عن الط ف غض إمكاني  بعضهم وا ى

 بخأ و  القأول تأدعم أن امكأن التي الملموس  األدل  غياب منطلق من ب وب تيوس في

 والوقأوف فهمها امكن الحب إليجيات أن عن فضالا  آخ ،  أدبي نوع رحم من أدبي نوع

 . (2) الكوميداا شع اء عند موازا  أمثل  إلى االستناد دون مغزاها على

 احأاكي صأدى سأوى ليسأ  ب وب تيأوس إليجيأات أن اآلخأ  الأبعض اأ ى بينما

 المكونأ  األساسأي  وعناصأ ها المتنوعأ  ومف داتهأا تجلياتهأا بكأل ال وماني  الكوميداا

 ومأا والمحظيأ  العاشأق الشأاب فأي باألساس المتمثل  الشخصيات إلى استناداا لقوامها، 

 هأه  بأين اجمأ  ومأا ، (الغأ ام) المغأ ور والجنأد  والعبأد والقوادة عالق ،  من بينهما

 كوميداأ  قصأ  صأياغ  مهمأ  مأن تنطلأق وحبكأ ،  كوميداأ  مواقأ  مأن الشخصيات

ا اسأتخد  الأه  ب وب تيأوس،  إليجيأات فأي صأ اح  اأنعك  نأ ا  اله  بالشكل  أفكأارا

 هأأه  أن مفادهأا قضأأي  بأدور  اطأأ   الأه  األمأأ  ال ومانيأ    الكوميأأداا مأن ومشأاهد

 المواقأ  هأه  طأوع ب وب تيأوس وأن ال ومانيأ ،  الكوميأداا رحم من خ ج  األفكار

 . (3) إليجياته في الكوميدا 

 التأي سأيما وال ال وماني ،  الكوميداا صدى لمناقش  انب ى البحث هها فإن يم ومن

 انكأ  ال طأ   إلأى الوصول بغي  ب وب تيوس،  إليجيات في وت نتيوس بالوتوس ألفها

 مأن اسأتلهمه الأه  التجداأد بأين وسأطى منطق  في اق  كان ب وب تيوس أن حال بثا 
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ا اشتط ال حتى بتالبيبها أمسك التي األصال  وبين أفكار ،  بنات  التي المصادر عن كثي ا

 . أعماله منها استقى

 الكوميأأداا شأأع اء عليهأأا اعتمأأد التأأي النمطيأأ  الحبكأأات إن القأأول افوتنأأا وال

 شأأع اء عنأأد الخياليأأ  أو الحقيقيأأ  الحأأب قصأأ  مأأ  طفيفأأ  بدرجأأ  ولأأو تتمأأاس

 اتزوجهأأأا أن وا اأأأد محظيأأأ ،  حأأأب فأأأي اقأأأ  عاشأأأق شأأأاب: ومفادهأأأا اإلليجيأأأات

 أو الغأأ ام أو المأأال فأي اتمثأأل الفتأأاة،  وبأين بينأأه احأول مأأان  هنأأا  اكأون مأأا وعأادة

 . الفتاة أصل

 بأزوا  عأادة تختأتم التأي - ال ومانيأ  الكوميداا لمس حيات السعيدة النهاا  وتق 

 شأأدادة الطبيعأأ  مأن نقأأيض ط فأي علأأى - احبهأأا التأي المحظيأأ  مأن العاشأأق الشأاب

 وتيبوللأأوس ب وب تيأأوس نأأ ى حيأأث اإلليجيأأات،  فأأي الحأأب لقصأأ  الخصوصأأي 

ا ابقأأون اأأداوسڤوأو  احظأأى أن مأأن اأأتمكن ال الأأه  الغيأأور،  العاشأأق دور علأأى دائمأأا

 . (4) عشقاا بها اهيم التي بمحبوبته

 :  الشخصيــات

: أولهأأا اإلليجيأأ ،  الدرامأأ  شأأكل تحأأدد شخصأأيات أربأأ  هنأأا  إن القأأول وامكأأن

( الغأ ام) والمنأاف ( amator poeta) العاشأق الشأاع  فأي وتتمثأل ال جأل،  شخصي 

(vir) ، القأأوادة فأأي وتتمثأأل المأأ أة،  شخصأأي : ويانيهأأا (lena ) المتم سأأ  والمحظيأأ 

 (. docta puella( )الفطن )

 ( : Lena) القوادة

 بأين تعأارف لقأاءات ت تأب التأي المأ أة بثنهأا القأوادة( Barsby) بارسأبي تص 

 علأى لألخأال  المنافيأ  األعمأال وتأدا  الخاصأ ،  مصألحتها لتحقيق وال جال الفتيات

 ت تيأب عأن فضالا  كبي ة،  مؤسس  في ال ذائل راعي وظيف  تشغل وكثنها واس ،  نطا 

 اكأن لأم السأيدات مأن النأوع هها أن أاضاا بارسبي وت ى بعينهم،  لزبائن خاص  أعمال

 . (5) روما في موجوداا

 سمسأأار دور تأأؤد  أو للمحظيأأ ،  الناصأأح  دور اإلليجيأأات فأأي القأأوادة وتلعأأب

ا وتقأ  عاشأقها،  وبأين بينهأا الغ ا  رسول أو الفاحش   ط اأق فأي عثأ ة حجأ  أحيانأا

 بيأ  فأي وجودهأا امثأل إذ العاشأق،  للشأاع  األول العأدو القوادة وتعتب . (6) المحظي 
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ا المحظيأأ  ا خطأأ ا  االجتماعيأأ  بظ وفهأأا المحظيأأ  تأأهك  تفتأأث ال ألنهأأا عليأأه،  كبيأأ ا

 أشأياء وهأي عشأيقها،  مأن المأال علأى الحصول عليها تف ض التي المادا  ومتطلباتها

 تشأكل بل للشع  وزناا القوادة تقيم وال. إليجياته في عليها التغلب العاشق الشاع  احاول

 المقاومأ    علأى المحظيأ  قأدرة تضأع  قد التي الحب،  قصائد ضد صد حائط كلماتها

 عثأ ة حجأ  تقأ  التي األخالقي  المنظوم  تمثل القوادة إن القول امكن أخ ى وبعبارة

 بثاسأ  المحظيأ  قلأب إلأى الوصأول احأاول مأن جانأب من المغ ا  الحب كلمات أما 

 اأ ج  بمأا األحيأان بعض في مؤي  صدى العاشق الشاع  لكلمات أن ورغم. (7)السبل

 تأههب القأوادة كلمأات أن نالحأ  ، (8)منافسأه حساب على المحظي  لدى وحظوته كفته

 لسأخ اتها خصأب  مأادة الكلمأات هأه  تكأون األمأ  حقيقأ  وفي أي ،  من احديه ما بكل

ا بها فيضيق الشاع ،  اتحملها ال بدرج  واستخفافها  حيلأ  كأل نأ ى يأم ومأن ، (9)ذرعأا

 . (10)وانتها  تجاوز إلى تتحول ما س عان المحظي  بقلب للفوز

 جأأار سأأابق  عأأاه ة أو م بيأأ  أو خادمأأ  اإلليجيأأات فأأي القأأوادة تكأأون وقأأد

ا العمأأ  مأأن وبلغأأ  الأأزمن،  عليهأأا نهأأا ال مبلغأأا  فتصأأب  المهنأأ ،  ممارسأأ  مأأن اُمك ِّ

 للمحت فأأأأات النصأأأأ  إسأأأأداء خأأأأالل مأأأأن مكاسأأأأبها تحقيأأأأق إلأأأأى مضأأأأط ة

ا تسأأتفيد القأأوادة فأأإن حأأال أاأأ  وعلأأى. (11)الصأأغي ات  ب جأأل الفتأأاة عالقأأ  مأأن أاضأأا

 تتحقأأق ال التأأي المكاسأأب تحقيأأق علأأى القائمأأ  العالقأأات تشأأج  يأأم ومأأن يأأ  ، 

 . الشاع  م  العاطفي  عالقتها خالل من للفتاة

 الحداثأأ  اليونانيأأ  الكوميأأداا مأأن مباشأأ  بشأأكل القأأوادة عأأن مصأأادرنا وتأأثتي

 الناصأح  دور فأي الكوميداأ  المسأ حيات فأي القأوادة تظه  إذ ال وماني ،  والكوميداا

 . العاشق الشاب صد على وتح اضها الفتاة إقناع على القادرة

 الكوميأأداا إلأأى ت جأأ  القأأوادة شخصأأي  أصأأول أن( Williams) واليأأامز واؤكأأد

 مسأأ حي  فأي سأكافا مثأل خادمأ  تكأأون وقأد ال ومانيأ ،  والكوميأداا الحداثأ  اليونانيأ 

 امتهأان إلأى األخ اات الفتيات بعض م  ابنتها تدف  عجوز ام أة أو ، "األشبا  منزل"

. (12)"الحلأي علبأ " مسأ حي  فأي الحال هو كما وتوجيهاتها،  رعااتها تح  المهن  هه 

 فأي سأكافا أو ، "الحمأاة" مسأ حي  في سي ا مثل خب ة ذات معتزل  عاه ة تكون قد أو
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 مسأ حي  فأي أسأتافيو  مثأل للفتاة الناصح  دور تلعب وقد". األشبا  منزل" مس حي 

 تتدرب ابنتها تجعل التي المحظي  والدة األحيان بعض في تكون وربما. (13)" األحمق"

 .(14)" الحمي " مس حي  في كلياراتا مثل مهنتها فنون على

 حيأث الحداث ،  اليوناني  الكوميداا في القوادة شخصي  وجود إلى اإلليجيات وتشي 

      الط اأأق عأأن وتنحأأ ف فسأأاداا تعيأأث بأأالتي أو( improba) بالخبيثأأ  فيهأأا توصأأ 

 . (15) القوام

 اليونانيأ  الكوميأداا فأي يانواأ  شخصي  تعتب  القوادة أن( Griffin) ج افن واؤكد

ا تأأؤد  ذلأك مأن النقأأيض علأى وأنهأا ال ومانيأأ ،  والكوميأداا الحداثأ  ا دورا  فأأي رئيسأا

ا وتقأ  للمحظيأ ،  الناصأح  بأدور الغالأب فأي تقأو  حيث اإلليجيات    بالم صأاد دائمأا

 مسأأ حيات فأأي القأأوادة دور بعيأأد حأأد إلأأى تشأأبه يأأم ومأأن العاشأأق،  الشأأاع  ل غبأأات

 . (16) ال وماني  الكوميداا

 فيصب. (17) حياته عليه انغ  من القوادة في ا ى العاشق الشاع  أن نجد وهكها

 مأا كأل ألن ناحيأ  فمأن العقأاب   أنواع بثشد تبتليها أن اآلله  وادعو غضبه جا  عليها

 ال العاشأق الشأاع  ألن أخأ ى ناحيأ  ومن الهرا ،  الفشل إلى مآله محاوالت من ابهله

 نقطأ  اعأد مأا وهو المحظي ،  جمال على بالثناء حتى القوادة هه  منطق مواجه  احاول

 . (18) اإلليجيات في قوة

 قأدرة تفأو  بدرجأ  اإلقنأاع فأي واضأح  وبالغيأ  لغواأ  بقأدرات القوادة وتتمت 

 . (19) اإلليجي الشاع 

 تجعلهأا بدرجأ  القوادة لنصائ  المحظي  انصياع مدى اإلليجيات خالل من ون ى

 . العاشق الشاع  محبوبها عن تع ض أو بنفسها تنثى

 إذ ، (5-1 األبيأات) القصأيدة فأي تيبوللأوس عنأد للقأوادة العاشأق ك اهي  وتتجلى

 فقدانأه في اتسبب اله  المناف  العاشق حضور بسبب ولعناته غضبه جا  عليها اصب

 بين الص اع أن األبيات هه  في ونجد. (20)( 56-48 األبيات( )Delia) داليا لمعشوقته

 تخ سأها أن أو بالجنون تصاب أن اتمنى فهو والك اهي ،  بالعن  اتسم والقوادة العاشق

 - البأو  احلأق وأن التهلكأ ،  مأوارد وأوردتهم ط اقهم في وقف  الهان العاشقين أشبا 

 مقبأ ة تجأد أن دون العأ اء في ملقاة تظل وأن رأسها،  فو  - والبؤس الشؤ  نها  وهو
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 علأى منهأا تبقأى مأا الكأالب وتبعثأ  المتوحشأ  الهئاب عظامها لتنهش رفاتها،  توار 

 . (21) الط   مفار 

 مأن فيأه تسأبب  مأا بسأبب الذعاا انتقاداا القوادة تيبوللوس انتقد أخ ى قصيدة وفي

 فأي السأ  ا اهأا أنأه لدرجأ  ، (Nemesis) نيميسأي  محبوبتأه وبين بينه العالق  إفساد

 علأى األمأوال اغدقون من أما  الط اق إفسا  بغي  بينهما،  الف ق  بهور نث  وفي شقائه

 : (22) الفتاة

lena nocet nobis, ipse puella bona est. (Tib. 2.6.44)  

    نفسها الفتاة أما الض ر،  بي تلحق القوادة إن"

 ."طيب  فتاة فهي                   

-4 البيتأان( )Acanthis) أكأانثي  القوادة لوص  كامل  إليجي  ب وب تيوس واف د

 األبيأات) ومخاوفأه العاشأق الشأاع  ك اهيأ  مدى االفتتاحي  األبيات وتكش  ، (23)( 5

 مأا ووصأ  أكأانثي  القوادة على اللعنات بصب اإلليجي  ب وب تيوس واستهل ، (1-4

 أقنعأ  أنهأا لدرج  اإلقناع على قدراتها عن فضالا  ساح ة،  وكثنها قدرات من به تتمت 

 الطاه تين العفيفتين( 8-5 األبيات( )Hippolytus) وهيبوليتوس( Penelope) بينيلوبي

 . (24) عنه والتخلي بهج انه

 إلأى سأبيل ال قأدرات مأن القأوادة بأه تتمتأ  عما الحداث في ب وب تيوس واسهب

 قدرتأه افقأد المغنأاطي  تجعأل أن تستطي  أنها التالي  األبيات في اؤكد فن ا  مقاومتها، 

 مأن األخضأ  العشأب تحأ   وأن صغارها،  عن تع ض الطيور وتجعل الجهب،  على

 فيضأان جأ اء للغأ   تتعأ ض المحاصأيل تجعأل وأن والخنأاد ،  السهول إلى التالل

 واسأهب العاشأق   الشأاع  سأيما ال لل جأال العأداء تكن وهي ، (12-9 األبيات) س ا 

 اجعلهأا أن امكأن ال أنأه واؤكأد لأه،  كينثيأا محبوبتأه بإخالص اإلامان في ب وب تيوس

 . (25)( 18-13 األبيات) السح  سوى عنه تنص ف

ا القوادة قدرات أشد وتتمثل  مواهبهأا كأل واستجماع اإلقناع على مهارتها في سوءا

 إذ المحظيأ ،  إلأى الطواأل حأداثها فأي ومنطقيأ  مادا  أس  على العاشق الشاع  ضد

 المختلفأأ  المتأأ  أنأأواع علأأى الحصأأول أرادت إذا المحظيأأ  أن تعلأأن بأأثن تبأأدأ ن اهأأا
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 علأى الحصأول لهأا ابأ ر عأا  بمبأدأ التمسأك سأوى أمامهأا فلأي ( 26-21 األبيأات)

 : المغانم هه  اكتساب

sperne fidem, prouolue deos, mendacia uincant,  

frange et damnosae iura pudicitiae! (27-28) 

 ك  تتنول ،  إخالصك ازدر  إذن فهيا"

 وانتهكي لألكاذاب،  العليا اليد ودعي ، لآلله 

 ع ض( بها واض بي) اللعين  العف  قوانين

 ".الحائط

 اكأأون بحيأأث ، (26) للمحظيأأ  والتعليمأأات التوجيهأأات مأأن العداأأد القأأوادة وتعطأي

 التأ دد جمأار علأى اتلظأى أن إلأى العاشأق دفأ  هأو التعليمأات هه  من األول الدرس

 قلأب إلأى للوصأول سأبيالا  أمامأه اجد وأال واإلحباط،  والشكو  والحي ة واالضط اب

 : (27)عليها والهدااا األموال إغدا  سوى المحظي 

et simulare uirum pretium facit: utere causis!  

maior dilata nocte recurret amor.  

si tibi forte comas uexauerit, utilis ira:  

post modo mercata pace premendus erit. (29-32) 

 رجالا  ِِّ لداك بثن تتظاه   أن ِِّ عليك"

 ولتختلقي لك،  المال اقد  أن( امستعدا )

 أو أجل كلما وأعظم  أشد اغدو فالحب األعهار، 

 شع   من  جهبك أنه فلو. ليل ( اللقاء) أرجئ

 تستغلي أن  عليكف الصدف ،  بمحض حتى

 بكل عليه الضغط تمارسي أن بعد غضبه

 "معك الصل  يمن ليشت   ممكن  ط اق 

 المتعأ ،  طالأب حضأور فأي المحظيأ  سألوكيات إلى الدروس هه  ياني واتع ض

 فأي شأ وطها عليأه تملأي وأن إغأواء  تمأارس أن المحظيأ  على اجب إنه تقول حيث

 من الثمال  به استبدت فإذا عينيها،  نصب عشيقها عادات تض  أن عليها أن كما البداا ، 
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 (. 47-41 األبيات) مثله تفعل أن فعليها الخم 

 المحظيأ  تبأد  أن ضأ ورة فأي المتمثل الدرس ذلك أهمي  الدروس أكث  وتعتب 

 تعيأ  ال أنها ذلك من واألهم االجتماعي ،  للطبق  تهك  أهمي  تولي وأال ادف ،  لمن ودها

ا الشع   : الجن  ممارس  مقابل ادف  يمناا باعتبار  اهتماما

ianitor ad dantis uigilet: si pulset inanis,  

surdus in obductam somniet usque seram.  

nec tibi displiceat miles non factus amori,  

nauta nec attrita si ferat aera manu,  

aut quorum titulus per barbara colla pependit, 

cretati medio cum saluere foro.  

aurum spectato, non quae manus afferat  aurm!  

uersibus auditis quid nisi uerba feres? (47-54) 

ا بيتك باب حارس فلتجعلي" ( احض ون) لمن اقظا

 ، (اليدان صف ) مفل  رجل بابك ط   فإذا الهدااا، 

 الهزا  حتى( بابك عتب  على) صم  في انا  فات كيه

 االستياء جعل في جند  اتسببن وال. الليل من األخي 

ا اكن لم لو حتى نفسك إلى اتس ب  وال للحب،  مستحقا

 أو اد ،  في الوفي  المال إليك احمل لم لو( افد) بحار

 شارة الب ب ا  رقابهم من تتدلى ممن( شخ )

 البني  أقوااء وهم بالطباشي  دمغوا وممن ، (العبودا )

 على م كزة عينك واجعلي. السو  ساح  وسط في

 فحين! الههب لك  تقد  التي اليد على ال الههب

 ."الكلمات سوى تجنين فلن لألشعار تستمعين

ا حبيبته وعد ألنه العاشق،  للشاع  قاضي  ض ب  وهه  ا م ارا  اخلأدها بأثن وتك ارا

 . (28) محبتها لكسب كاف هها أن نفسه ق ارة في رسخ وقد أشعار ،  في
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 عليهأا،  الأزمن اجأور عنأدما الوئيد الشيخوخ  زح  من الفتاة القوادة تحهر كهلك

 الأه  المأال لكسأب يمين  ف ص  شبابها فت ة إن قائل  وفتنتها،  وجمالها سح ها واههب

 : الجمي  عنها انص ف عندما شيخوختها في اعينها

dum uernat sanguis, dum rugis integer annus,  

utere, ne quid cras libet ab ore dies! )29 (. (59-60) 

 اجعل( لم) بكامله الزمن دا  وما بحيوا ،  اتدفق دمك دا  ما"

 وجهك( بنضارة) فانعمي ، (وجهك على) تزح  التجاعيد

 ."الغد في ألحد  ا و  أال خشي  اليو 

 أن واتمنى القوادة،  على البالء وأنواع اللعنات بصب اإلليجي  ب وب تيوس واختتم

-65 األبيأات) بأدورهم اللعنأات عليهأا ليصأبوا قب هأا إلى الغاضبون العاشقون اههب

78 )(30) . 

 الشأاع  رغبأات مأن نقأيض ط فأي علأى تقأ  القأوادة شخصأي  أن ن ى وهكها

 املأك فأال عملياا،  رد  استطي  ال اله  القه  منطلق من أفعاله ردود تثتي اله  العاشق

 . القوادة على ولعناته غضبه جا  اصب أن سوى

 ومثي ة جدلي  بثنها - األعم الغالب في - القوادة أحاداث توص  ذلك على وعالوة

 مسأأتقبل عأأن لمحأأات تقأأدام فأأي خب تهأأا أهميأأ  عأأن تعبيأأ  خيأأ  وأنهأأا للتسأأا،ل، 

 . (31)المحظي 

 التأي ، (Amores, 1-8) القصأيدة فأي للقأوادة تفصيلياا وصفاا أاضاا اداوسڤأو واقد 

 الأه  العاشأق للشاع  السلبي الدور عن تعبي  وخي  أعماله في اإلليجيات أطول تعتب 

 . (32)خفي مكان من القوادة حداث إلى السم  ا ه 

 وتعليأق ونفوذها، ( Dipsas) دابساس القوادة لقدرات مطول بوص  القصيدة وتبدأ

ا الشاع  اعتب   اله  اسمها على مختص  " السأكي ة" اعنأي أنأه إذ محله،  في اثتي اسما

 أن تسأتطي  إنهأا بقولأه السأح  على القوادة قدرات اهك  يم. (33)" الش اب معاق ة" أو

 البيتأان) والتعاواأه السأح  من مختلف  أنواع وتستخد  ، (6 البي ) األنهار مج ى تغي 

 قأدرات العاشق الشاع  لها وانسب ، (10-9 البيتان) الطق  في التحكم وامكنها ، (7-8

 بأه تتمتأ  مأا اصأ  يأم(. 18-11 األبيأات) بالساح ة اصفها أنه حتى أخ ى،  سح ا 
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 (. 22-19 األبيات) واللباق  اللغ  بالغ  في ب اع  من القوادة

 أنهأا لهأا مؤكأدة المحظي  جمال على نفاقاا اقط  اله  بالثناء حداثها دابساس وتبدأ

 : (34) الحب ممارس  وراء من الكثي  تجني أن تستحق

 tam felix esses quam formosissima, vellem .(1.8.27) 

 !"فائق جمال من به تتمتعين ما بقدر سعيدة تكوني أن أتمنى"

 لتجنأي لهأا،  ابتسأم قأد القأدر دا  ما الف ص انتهاز على المحظي  دابساس وتشج 

ا مكسباا ا أسأباباا هنا  أن دابساس تخفي وال(. 34-29 األبيات) الحب من وفي ا  ودوافعأا

 المسأأتوى علأأى أنهأأا التأأالي البيأأ  فأأي توضأأ  حيأأث النفأأا ،  وهأأها الثنأأاء هأأها وراء

ا بعفتهأا االحتفأاظ الفتأاة وتحأاول الفتأاة،  تكسأبه ممأا شأيًاا تستفيد سوف الشخصي  وفقأا

 المطأاف نهااأ  فأي الفتأاة ولكأن عليهأا   ا اهأا أن العاشأق الشاع  احب التي للصورة

 شوقاا اتح قون الهان المتع  طالبي من كثي ان م  عالقات لتقيم القوادة إلغ اء ت ضخ

 تسأتحثها حيأث وب اءتها،  الفتاة عف  وت  على تعزف أاضاا القوادة ون ى. رضاها لنيل

 : (35) الطاه ة بمظه  الظهور على

Si simules, prodest; verus obesse solet. (1.8.36) 

 فالحقيق  ، (بالعف ) تتظاه   أن المجد  لمن وإنه"

 ."مؤذا  ضارة العادة في

 الخأادع،  ومظه هأا جمالهأا باسأتغالل للمحظيأ  دابسأاس توعز األبيات هه  وفي

 . (36) مصالحها لتحقيق استخدامه على وتستحثها

 انتهازاأ ،  تكأون أن علأى وحثهأا المحظي ،  إلى النص  توجيه في القوادة وتستم 

. الوقأ  ذلأك فأي مهنتهأا علأى الت كيأز مأن لهأا بأد ال وأنأه شأبابها،  من اإلفادة وعلى

ا ب اقأه سأيفقد الجمأال ألن المال،  جم  أهمي  دابساس وتوض   توضأ  وهنأا مأا،  اومأا

 صأال  فأي اصأب ال ول  وهو الجمال،  هها من حظهم لنيل المتع  طالبي اشتيا  أهمي 

 وال تسمن ال أشعار مج د أذنيك به اشن  ما إن القوادة عنه تقول اله  العاشق الشاع 

 : (37)جوع من تغني
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labitur occulte fallitque volubilis aetas, 

Ut celer admissis labitur amnis aquis .(49-50) 

 كما منا،  غفل  حين على واتس ب اخدعنا العم  إن"

 ."الجارا  بمياهه الس ا  النه  اتدفق

 شأيًاا تصأب  ال التي الشع اء،  بمواهب وتستخ  الشع  جدوى عد  القوادة وتؤكد

ا  : (38)( 62-61 البيتان) القيم  الثمين  بالهدااا قورن  ما إذا مهكورا

ecce, quid iste tuus praeter nova carmina vates.  

 القصائد عدا فيما هها شاع   لك قد  ماذا انظ  "

 ."(39)  الجدادة

 شأيًاا تطلب بثال تنصحها حيث المحظي    إلى النصائ  توجيه في القوادة وتستط د

 لهأا،  عبأد وكثنه به والتالعب تعهابه تستطي  يم ومن فتنتها،  شبا  في المحب اق  حتى

 بحيأث فتنتهأا فأي العاشأق وقأوع ضأمان في تتمثل للمحظي  األولى المهم  فإن وهكها

 فأي اظأل حتأى القليأل أقأل وتمنحأه ذلك بعد به تستبد يم تحبه،  بثنها البداا  في تتظاه 

 المحظيأ  تستشع  إن وما(. 85-69 األبيات) عليها سيط ته اخ  فيما دائم شك حال 

 أن المحظي  وعلى ، (94-87 األبيات) أموال من لداه ما كل تستنزف عاشقها إخالص

ا تتهك   علأى الحصأول تضأمن حتأى مسأتم ة حيأ ة حالأ  فأي العاشأق تجعأل أن دائما

 األبيأات) ودها كسب احاول آخ  منافساا هنا  أن ادعاء أاضاا وامكنها وهدااا ،  عطااا 

 العاشأأق البتأأزاز األمأأوال اقتأأ اض المحظيأأ  مأأن القأأوادة تطلأأب كأأهلك ، (95-100

 رغبأ  حأول اأدور الأه  المطأول دابساس حداث انتهي وهكها(. 104-101 األبيات)

 . (40) نصائحها من االستفادة في المحظي 

 بصأب القصأيدة وتنتهأي. (41) دابسأاس ليهأاجم الظأل من العاشق الشاع  واظه 

ا القوادة،  على الشاع  لعنات  مأن األكبأ  القأدر بهأا ليلحأق طأواالا  تعمأ  أن لهأا متمنيأا

 (. 114-111 األبيات) المصي  وسوء المعاناة

 لشخصأي  األبعأاد يالييأ  الجوانأب لبالوتوس" األشبا  منزل" مس حي  وتع ض

 خبأ ة،  ذات معتزلأ  وعأاه ة ، (43) خادمأ  فهأي - وجأه خي  على - (42) سكافا القوادة

 . للفتاة وناصح 



 النيل أبو ربيع حاتم

357 
 
 

 خأالل مأن للجمهأور تكشأ  أنهأا فأي المسأ حي  هأه  فأي القأوادة دور وانحص 

 الثالأث المشهد بداا  في ن اها إذ المخلص ،  الودودة فيليماتيو  شخصي  طبيع  التناقض

 :  وجاذبيتها وقوامها وفتنتها المحظي  بجمال تتغنى األول الفصل من

             quom lepida tute es? (167)  

ا إنك"                     "جميل ؟ جهاب  حقا

  

virtute formae id evenit, te ut deceat quidquid 

habeas.(174) 

 فليتأأك ، (السأأاح ) جمالأك إلأأى راجأ  احأأد  مأا إن"

 "!بك واليق االئمك ما بكل تحظين

  

                         ut venusta es.  (182)  

 "!مغ ا  جاذب  من لك اا"            

 

      tam docilem te et bene doctam . (187)  

 جد يقاف  ذات المعش  حلوة دمث  فإنك"

 ". واسع                        

 تكأ س أن مأن فتحأهرها فيليماتيو ،  المحظي  إلى النصائ  توجه في سكافا تبدأ يم

 : اآلخ ان ال جال كل أجله من وتنبه واحد لعاشق نفسها

tu ecastor erras, quae quidem illum expectes unum  

             atque illi  

morem praecipue sic geras atque alios asperneris. 

matronae, non meretricium est unum inservire amantem. 

              (186-190)  
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 تنأهران حينمأا تثكيأد بكل لمخطً  إنك كاستور بحق"

 هها على له نفسك وتسلمين بعينه واحد لشخ  نفسك

 أن ذلأأأك ال جأأال،  مأأن سأأوا  مأأا وتنبأأهان النحأأو، 

 المتزوجأأ  بالعقيلأأ ( خليأأق) واحأأد لعاشأأق الخضأأوع

 ".  .بالمحظيات ولي 

 سأكافا،  القأوادة على لعناته واصب خفي،  مكان من فيلوالخي  الشاب اظه  وهنا

 . (44)( 192-190 األبيات) العقاب أنواع بثبش  واتوعدها

 العمأ ،  بهأا تقأد  إذا اهج هأا سأوف فيلأوالخي  أن مأن المحظي  سكافا تحهر يم

 إلأى اآلن تنظأ   أن بهأا وحأ   منهأا،  مثربأه نأال إذا أو شأبابها على السنون وجارت

 نبأهها واحأد لعاشأق حياتهأا وك سأ  الجميأ ،  إعجأاب موضأ  كانأ  أن فبعأد حالها، 

 مسأتقبالا  معهأا سأيحد  ذاتأه األمأ  أن راأب وال شأيباا،  رأسأها اشتعل عندما وهج ها

 (. 202-195 األبيات)

 أن منهأا وتطلب فقط،  واحد لعاشق تكون أن من فتحهرها نصحها،  سكافا تك ر يم

 : األم  في مليًّا تفك 

                          si illum inservibis solum 

dum tibi nunc haec aetatulast, in sénecta male querere. 

(207-209)     

 راعان في اآلن وأن  وحد ،  له خضع  أنك لو"

 لو والتهم  الشكوى إلى تجنحين فسوف ، شبابك

 (45)".بك البغيض  الشيخوخ ( ألم )

 حتأى شأب  إلأى اتحأول أن واتمنى الظل،  من ويالث  ياني  م ة فيلوالخي  واظه 

 217 البيأ ) العجأوز بالسأاح ة سكافا القوادة واص  الش ا ة،  القوادة هه  حياة انهي

 . (46)( بعد  وما

 تجأد ال فيلأوالخي ،  بمحبوبهأا التمسأك علأى فيليمأاتيو  المحظيأ  إصأ ار وأمأا 

 األبيأات) ق ارهأا عواقأب من تحها ها م  الفتاة ل غبات االنصياع سوى سكافا القوادة

225-240 .) 
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 أخأ ى مأ ة تتغنأى حيأث والنفا    المداهن  سكافا القوادة تعاود المشهد نهاا  وفي

 حتأى الحأهر توخي منها تطلب يم العط ة،  ورائحتها وشع ها ووجهها المحظي  بجمال

 قأدر زانتهأا فأي تبأال  وال افضألها التأي المالب  ت تد  وأن فيلوالخي ،  فيها اشك ال

 (: 290-241 األبيات) المستطاع

Philolachem, is ne quid emat, nisi quod sibi placere censeat. 

nám amator meretricis mores sibi emit auro et purpura. 

quid opust, quod suom esse nolit, ei ultro ostentarier? 

(288-290) 

 أنه اعتقد  إذا إال شيء أ  اشت   ال فيلوالخي  إن"

 بالههب محظيته ود اخطب دائماا العاشقف له،  ا و 

 من) له تبد  أن  إلى إذن حاجتك فما. األرجواني وال داء

 "عليك؟ ا ا  أن احب ال ما( زانتك

 . وسكافا فيليماتيو  بين والمحب  الود اشوبه بلقاء المشهد انتهي يم

 محت فأ  قوادة وهي سي ا،  العجوز بين بحداث لت نتيوس" الحماة" مس حي  وتبدأ

 المشأهد هأها فأي ون ى(. بعد  وما 58 البي ) فيلوتي  والمحظي  خب ة،  وذات معتزل 

ا تسم  أن بعد سي ا القوادة أن  مأن الأ غم علأى تأزو  قأد بأامفيلوس أن  مفادها أخبارا

 رجأل،  بث  شفق  تثخهها أال على فيلوتي  تحث لباخي ،  نفسه على قطعها التي العهود

 : (47) جميعاا منهم تستفيد أن بها ح ى بل

ergo propterea te sedulo  

et moneo, et hortor, ne cuiusquam misereat,  

quin spolies, mutiles, laceres, quemque nacta 

sis.(63-65) 

 إصأ ار بكأل أنصأحك فأإنني ذلك على وبناءا  ،  إذن"

 بأل منهم،  شخ  بث  شفق  تثخه  أال على وأستحثك

 تنهبأي وأن تسأتولي وأن تسألبي أن( بأك أهيب إنني)
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 ." عليه الحصول امكن ما كل منهم

 سأي ا تجيبهأا ؟ ذلأك من أحد استثناء بوسعها كان إذا عما فيلوتي  تسثلها وعندما

 اللعنأات صأب فأي سي ا وتستم  المتع ،  راغبي من أحد في تثق وأال أحداا تستثني بثال

 :  ال جال على

neminen;  

nam nemo illorum quisquam, scito, ad te venit  

quin ita paret sese abs te ut blanditiis suis  

quam minimo pretio suam voluptatem expleat. 

 (67-69) 

 - مأنهم واحأداا تجعلأي وال أحداا،  منهم( تستثني) فال"

( اسأتخدا ) علأى عأاز  وهو إليك،  افد - هها واعلمي

      واحقق نزوته اشب  أن بغي  عليك،  ومداهنته نفاقه

 ." ممكن  تكلف  بثقل متعته                 

 ذاتهأا،  بالط اقأ  الجميأ  تعامأل أن اجأب بثنهأا المحظيأ  إلى حداثها سي ا وتختم

 لهأا اكأون أن تتمنأى كانأ  إنهأا حيأث النهااأ ،  في حظها وتنعي ردودها من وتتعجب

 . استغالل أفضل تستغله كي وشبابها المحظي  جمال

eheu me miseram, cur non aut istaec mihi  

aetas et forma est, aut tibi haec sententia?

 (74-75) 

 أحظى ال لماذا! بائس  تعس  من لي اا! أسفا  وا"

 عقلي ب جاح  أن ِّ  وتحظين هها،  وجمالك بشبابك

 ."وفطنتي؟

ا تشأبه وعشأاقهن المحظيأات بأين العالقأات أن سأي ا تأ ى القول،  خالص   كثيأ ا

 مأآربهم علأى احصألوا أن إلأى الخداع من نوع إلى العشا  الجث حيث المع ك ،  ميدان

 األساسأي هأدفهم أن طالمأا المعسأول  كلمأاتهم تصأداق انبغأي ال ولأها المحظيات،  من

 (. 69-68 البيتان) المتع  من قدر أكب  على الحصول في أمالا  القليل أقل دف  في اتمثل
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 الشأبا  وانصأبن المحأاوالت لهأه  بالم صأاد اقفن أن إذن المحظيات صال  فمن

 بأالف ار الأهن يأم األموال،  من العشا  واج دن المحاوالت هه  وافسدن ، ( 70 البي )

 ا تجأى ال( 72 البي ) advorsari خصو  سي ا لدى العشا  فكل لها كانوا،  مهما منهم

 . (48)( بعد  وما 73 البي ) والسوء الش  سوى ورائهم من

 والأأدة وهأأي لبالوتأوس، " الحميأأ " مسأ حي  فأأي كأأهلك كلياراتأا القأأوادة وتظهأ 

 الشأاب بأين حأداثاا ن ى األول الفصل من الثالث المشهد بداا  وفي فيالانيو ،  المحظي 

 معاملأ  تعاملأه ألنهأا القأوادة الشأاب الأو  وفيأه كلياراتأا والقوادة أرجي ابوس العاشق

 القأوادة رغبأات إلشأباع الكأافي المأال املك ال ألنه منزلها من ط دته أنها حتى سيً ، 

ا معهأا عالقتأه تسأتم  حتأى ب فأق تسأتغله بأثن إليها واتوسل ،  ومطامعها  طأواالا  وقتأا

 أن المحظيأ  علأى اجأب ال بثنأه ببأ ود عليأه القأوادة ت د وهنا(. 177-150 األبيات)

 : واحد لعاشق نفسها تك س

quae amanti parcet, eadem sibi parcet parum.  

quasi piscis, itidemst amator lenae: nequam est, nisi 

recens. (177-178) 

 بنفسها ت أف ال عاشقها،  على تبقى التي( المحظي ) إن"

 بالنسب  - العاشق مثل فإن وكهلك قليالا   إال الحال هها على

 اكن لم  إن منه فائدة ال ،  األسما  كمثل - القوادة إلى

ا  ."طازجا

 أن اسأتطي  حتى ط اق ،  بث  المال بتوفي  أرجي بيوس الشاب القوادة تنص  ولها

 : احبها التي محظيته من مثربه انال

si mihi dantur duo talenta argenti numerata in 

manum, hanc tibi noctem honoris causa gratiis 

dono dabo. (193-194)  

 

 اد ،  في ونقداا عداا  الفض  من تالنتان لي دُف  إذا"
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 أجل من مقابل بال مجاناا الليل  هه  أمنحك فسوف

 ."خاط  

 :  أاضاا وتقول

abusa. nam si ea durarent mihi, 

mulier mitteretur ad te, numquam quicquam 

poscerem.  (196-197) 

 لأك فسثرسأل لأي،  شأيء تبقأى لأو ألنأه( بسأخاء) أنفق"

 ." بعدها أبداا بشيء أطالبك ولن الم أة، 

 وتسأأتقبله حسأأن ،  معاملأأ  تعاملأأه ألنهأأا كلياراتأأا القأأوادة الشأأاب اعاتأأب وعنأأدما

 ط دتأه المأال من لداه ما كل أنفق أن بعد يم المال،  معه كان طالما والقبالت بالت حاب

 نفسأأها تشأأبه حيأأث ،  بليأأ  بتشأأبيه القأأوادة عليأأه فتأأ د النأأواة   نبأأه ونبهتأأه طأأ دة،  شأأ 

 فإنأه معأه المأال دا  ومأا المنصأوب   بالش   والف اش بالطُعم،  الفتاة وتشبه بالصائدة، 

 : المعسول والكال  والت حاب المتع  على احصل

                aedes nobis area est, auceps sum ego,                 

esca est meretrix, lectus inlex est, amatores 

aves;                

bene salutando consuescunt, compellando blanditer,  

osculando, oratione vinnula, venustula. (219-222) 

 هي والمحظي  القناص ،  وأنا الساح  هو بيتنا"

 فهم الطيور،  هم والعشا  الفخ،  هو والف اش الُطعم، 

( رغبتهم)وتحفز غام ،  بت حاب المكان اثلفون

 باألحاداث وكها والقبالت،  وال ااء بالمالطف 

 ."والغزل وبالمداعب  المعسول 

 أرجي ابأوس الشأاب مأ  والنقاش الجدال لهها حداا القوادة تض  المشهد نهاا  وفي

 لأو أمأا المحظي ،  م  الليل  بقضاء انعم حتى المطلوب المبل  احض  أن عليه إن بقولها

 :(49) نصيب فيها له اكون فلن قبله،  المبل  آخ  شاب أحض 
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si alius ad me prius attulerit, tu vale. (231) 

 أن فعليك قبلك، ( المال) آخ  شخ  لي أحض  لو"

 ."وداعاا تقول

 :  أاضاا وتقول

portitorum simillumae sunt ianuae lenoniae:  

si adfers, tum patent, si non est quod des, aedes 

non patent. (241-242) 

 

 الجمار ،  موظفي بثبواب الشبه شدادة القوادات أبواب"

 لم ولو ، (األبواب) لك تفت ( المال) قدم  أنك فلو

 ."وجهك في موصدة األبواب تظل شيًاا تحض 

 شخصأي  بأين كبيأ  تشأابه بوجود القول امكن السابق  اإلشارات خالل من وهكها

 الخصأال وهه  وت نتيوس   بالوتوس وكوميداا ب وب تيوس إليجيات من كل في القوادة

 :  التالي النحو على

 موجهأ  نصأائحها أن وا ى األساسي،  عدو  هي القوادة أن العاشق الشاع  اعتب 

 واأدعو اللعنأات،  عليهأا واصأب شأداداا مقتاا امقتها ن ا  يم ومن رغباته،  ضد باألساس

 المأأوت تالقأأي وبعأأدها أرذلأأه العمأأ  مأأن وتبلأأ  والعطأأش الجأأوع تكابأأد أن األربأأاب

 . (51) ش ا ة ساح ة وكثنها مهارات من به تتمت  ما واص . (50)الشائن

 اصأب حيأث لبالوتأوس" األشأبا  منزل" مس حي  في نفسه الوص  على ونق 

 العقأاب،  أنأواع بثبشأ  واتوعأدها سأكافا القأوادة على لعناته فيلوالخي  العاشق الشاب

 حتأى شأب  إلى اتحول أن اتمنى كما ، (52) والب د والعطش الجوع من تهلك أن واتمنى

 . (53) العجوز بالساح ة اصفها التي القوادة هه  حياة انهي

 بمأ ور محالأ  ال زوال إلأى وشأبابها جمالهأا بثن المحظي  القوادة تهك  ما وعادة

 . (55) لها وك هها للشيخوخ  مقتها شدة نفسه الوق  في القوادة تص  كما ، (54) السنين

ا نأ ا  مأا وهها  سأكافا القأوادة تحأهر حيأث" األشأبا  منأزل" مسأ حي  فأي أاضأا
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 منهأا انأال عنأدما أو العمأ  بها اتقد  عندما اهج ها سوف فيلوالخي  أن من المحظي 

 . (56) شيباا رأسها اشتعل أن قبل جيداا أم ها تتدب  أن عليها اآلن ومن مثربه، 

 نصأب المأال تض  أن الفتاة على اجب أنه اإلليجيات خالل من القوادة تؤكد كهلك

 علأى وأن شأبابها،  راعأان فأي تأزال ال وهأي سأبيالا  اسأتطاع  ما تكسب وأن عينيها، 

ا تولي وال ادف  لمن ودها تمن  أن المحظي   . (57) االجتماعي  بطبقته أو بالعاشق اهتماما

 سأي ا القأوادة تطلأب حينمأا لت نتيأوس" الحماة" مس حي  في نجد  ذاته والوص 

 قبأل أموال من استطاع  ما منه تسلب وأن عينيها،  نصب المال تض  أن المحظي  من

ا وتنصأأ . (58) شأأخ  أ  تعاشأأ  أن " الحميأأ " مسأأ حي  فأأي كلياراتأأا القأأوادة أاضأأا

 مأأن مثربأه انأأال أن اسأتطي  حتأى وسأأيل  بأث  المأال بتأأوفي  أرجي ابأوس لبالوتأوس

 . (59) احبها التي محظيته

ا  المحظيأأ  جمأأال علأأى - اإلليجيأأات فأأي - الثنأأاء فأأي القأأوادة تبأأال  مأأا وغالبأأا

 . (60) وعفتها وب اءتها وفتنتها

 القأوادة تمتأد  حينما" األشبا  منزل" مس حي  في بوضو  الوص  هها واتجلى

 تتمنأى كأهلك. (61) ويقافتهأا وجاذبيتهأا وجسأدها وقوامهأا وفتنتها المحظي  جمال سكافا

 . (62)وجمالها الفتاة بشباب تحظى أن سي ا القوادة

 وأن واحأأد،  لعاشأأق نفسأأها تكأأ س بأأثال المحظيأأ  اإلليجيأأات فأأي القأأوادة وتنصأ 

 . (63) منه أكث  ادف  أن مستعداا آخ  رجالا  لداها بثن الدوا  على تتظاه 

 واحأد،  لعاشأق نفسأها تكأ س أن من فيليماتيو  المحظي  سكافا القوادة تحهر كهلك

أه . (64) اآلخأ ان ال جال كل أجله من تنبه ا هأها واظأأ ا جليأا أوادة حأداث فأي أاضأا  القأ

 . (65) أرجي ابوس للشاب كلياراتا

 اأدل الأه  األمأ  نصأائحهما   على أدل  سكافا والقوادة أكانثي  القوادة تسو  وال

 . للقوادة وبالوتوس ب وب تيوس من كل تصوا  تشابه على

 فأي شأثنها هأو كمأا اإلليجيأات،  فأي القأوادة إن - ذلك على عالوة - نقول أن ولنا

 فأي تأتحكم تجعلهأا بحقأو  تتمتأ  ال ال ومانيأ ،  والكوميأداا الحداث  اليوناني  الكوميداا

 صأف  لأه مسأيط  رجأل بثنأه القأواد الكوميداأ  المس حيات تص  ما وعادة. المحظي 

 أو بالوتوس عند سواء الحق،  هها بمثل القوادة تتمت  ال بينما المحظي ،  على االستحواذ
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 . (66) ح ة فتاة المحظي  تكون أن احتمال إلى هها وا ج  ت نتيوس، 

ا ال وماني  الكوميداا لغ  استخد  ب وب تيوس إن القول افوتنا وال ا اسأتخداما  مالئمأا

 أكثأ  وتعتبأ  كوميأد ،  موقأ  إلأى اشأي  كأان عندما بعينها،  كلمات تك ار خالل من

 اإلليجيأ  فأي وردت التأي األلفأاظ ب وب تيأوس عنأد الكوميأداا عن المثخوذة المف دات

 :  ومنها آنفاا،  ذك ناها التي ال اب  الكتاب من الخامس 

palmiferae  (25( ) النخيأل - الأبل) ، inanis (47-48( ) اليأد فأار ) ، ferire (44 )

 لبيأب - فطأن - حصي ( )astutus  (44 ،  (67)( العقل اسلب - اخدع - افتن - اسح )

  tundere ، (زاني ( )44) moecha ، (كوميد ( )44)  comicus ، (68)(البداه  س ا  -

 - نغأم( )canticam (45-46 ، (69)(عالم( )43)  mundus ، (اصف  أو اض ب( )36)

 . (70)( شع 

 للشأك مجأاالا  ادع ال بما تدعم السابق  اإلشارات هه  كل إن القول نستطي  يم ومن

 الكوميأداا فأي القأوادة شخصأي  من مثخوذة كان  ب وب تيوس عند القوادة شخصي  أن

 . (71) وت نتيوس بالوتوس عند خاص  ال وماني ، 

 :  Docta Puella  والفطنة الثقافة ذات المحظية

 مأن كثيأ  اهتمأا  موضأ  (72) اإلليجيأات فأي والفطن  الثقاف  ذات المحظي  تعتب 

 مغ اأ  هأدااا علأى وتحصأل ودهأا،  طأالبي بأين من االختيار بح ا  وتحظى العشا ، 

 الفخيمأ ،  الزانأ  وأدوات الغاليأ  والمجأوه ات األنيق  المالب  تفضل ما وعادة منهم، 

 أب أو زو  لسألط  تخض  وال وعبيداا،  خاصاا منزالا  لداها أن األحيان أغلب في وابدو

 وصأفات بسألوكيات تتمتأ  إنها القول وامكن النبالء،  طبق  نساء عن مع وف هو مثلما

 . (73) وأحدايها وأفكارها اإلليجيات مواق  م  تتناسب ف دا 

 أحأد كنأ  فأي تعأيش تكأن لم ما بنفسها بيتها شًون اإلليجيات في المحظي  وتدا 

 وتوصأ  أوام هأا،  انفأهن الالئأي الخادمأات مأن كامل ف اق ولداها عليها،  المت ددان

ا. (74) مثيأ ة جنسأي  رسومات على بيتها واحتو  بسخاء،  وتنفق متثنق  بثنها  مأا وغالبأا

 الصأ اع مثأل ودهأا كسأب في أمالا  البعض بعضهم م  منافس  حال  في عشاقها تجعل

 . (75)( المناف ) والغ ام العاشق الشاع  بين
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 عأأن تعبأأ  المحظيأأ  عليهأأا تحصأأل التأأي الهأأدااا أن (Zagagi) زاجأأاجي وتوضأ 

 أو أجأ  هنأا  كأان إذ وعشيقها،  المحظي  بين االستغالل على القائم  التجارا  الطبيع 

 المحظيأ  بمقتضأا  تحصأل الظ وف حسب تقدا   اتم( merces annua) سنو  راتب

 حمااتهأأا أو الجأأن  ممارسأأ  مقابأأل للعاشأأق مدانأأ  وتكأأون واسأأتقاللها،  ح اتهأأا علأأى

ا اعد ما وهو اجتماعياا،   . (76) الحب عالق  من جزءا

 كأان بأل ، (77) للمحظيأ  اتوف  أن اجب اله  األساسي الش ط هو الجمال اكن ولم

 مأا وتأدخ  نفسأها شأًون إدارة من تمكنها التي والفطن  بالحكم  أاضاا تتص  أن اجب

 أن اإلليجيأات سأيا  فأي الواضأ  ومأن. المهنأ  اعتزل  إذا اعينها مال من استطاع 

 ومع فأ  يقافأ  ذات تكأون أن بأد ال إليهأا،  الموجهأ  القصأائد فهم تحسن التي المحظي 

ا تثسى وال أمورها إدارة على المقدرة ولداها التعليم،  من واف  بقدر وتحظى  علأى كثي ا

 . (78)عنها العشا  انص اف

ا كأان فقأد تقأد ،  ما على وبناءا   فأي والفطنأ  الثقافأ  ذات المحظيأ  تكأون أن لزامأا

 إليهأا،  الموجأه الشأع  فهأم مأن امكنها بقدر والمع ف ،  بالهكاء تسم شخصي  اإلليجيات

 بالشكل المنال بعيدة تبدو حتى وزناا،  له تقيم وال الشع  هها عن تُع ض كان  ذلك وم 

 . (79)عنه لبعدها حظه انعى اله  الشاع  لبكائيات موضوعاا الدوا  على اجعلها اله 

 الشاع  عب  وقد إليجياته،  في ب وب تيوس إلها  مصدر كينثيا المحظي  كان  ولقد

 :  بقوله ذلك عن

non haec Calliope, non haec mihi cantat  

Apollo.  

ingenium nobis ipsa puella facit. (2.1.3-4) 

 هه  لي أنشدا اللهان هما أبوللو وال كاليوبي ال" 

 صنع  التي هي نفسها فتاتي لكن ، (القصائد)

 ."عبق اتي

 كانأ  وهأل كينثيأا،  شخصأي  طبيعأ  حول النقاد بين النطا  واس  جدال يار ولقد

  ؟ محظي  هي أ  متزوج  سيدة

 أنهأا اوضأ  حياتهأا أسلوب إن حيث ، matrona متزوج  سيدة أنها ا ى فالبعض
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 هنأا  إن وحيأث األحأ ار   حيأاة مأ  بأالطب  اتفق وهها شخصي ،  وح ا  بث وة تتمت 

 . (80)( 23-21 األبيات) كينثيا زو  هو اله  ، (المناف ) الغ ام إلى إشارة

 لزوجتأأه ليسأأم  اكأأن لأأم ال ومأأاني فأأالزو  مغأأاا ،  رأ  لأأه آخأأ  ف اأأق وهنأأا 

 القأأوادة وجأأود عأأن فضأأالا  ، (23-2 األبيأأات) الأأداع ة الفاحشأأ  السأألوكيات بممارسأأ 

 لكينثيأا ب وب تيأوس زاأارة جانأب إلى كينثيا،  شًون تتولى التي( 5-4 البيتان) أكانثي 

 الحجأ  هأه  فأإن وبالتأالي   (3-1 األبيأات) منهأا والنيأل وتقبيلها إاقاظها ومحاول  ليالا 

 . meretrix(81) محظي  كينثيا أن ت ج 

 بعبأارة إليجيتأه اختتم ب وب تيوس ن ى( 6-2) اإلليجي  من األخي ان البيتين وفي

 :  (82) الغموض من الكثي  اشوبها

nos uxor numquam, numquam seducet amica: 

semper amica mihi, semper et uxor eris. 

(2.6.41-42) 

 محظي  أبداا تكوني ولن أبداا،  زوجتي تكوني لن" 

 دوماا وستكونين محظيتي دوماا ستكونين بل تغواني، 

 ."زوجتي

 ليسأ  matrona عقيلأ  كلمأ  مأن المقصأود وأن محظي ،  كينثيا إن القول وامكن

 . puella (83)( العهراء) الفتاة مقابل في هي التي السيدة بل المتزوج ،  السيدة

 مشأأاع   كأأل ب وب تيأأوس علأأى ملكأأا قأأد وسأأموها كينثيأأا جمأأال أن واالحأأ 

 : كينثيا في للتثيي  اكتب أن ادفعه اله  هو الحب أن اؤكد وهها وأحاسيسه

sed magis ut nostro stupefiat Cynthia versu: (2-13-7) 

 ." شع   بفعل أكث  كينثيا تههل لكي بل"          

 والحكأم أشأعار  تأهو  تجيأد كينثيأا الفطنأ  المحظيأ  أن ب وب تيأوس ا ى كهلك

 :(84) قلبه في الطمثنين  ابعث ما هها وأن عليها، 

            me iuvet in gremio doctae legisse puellae,  

auribus et puris scripta probasse mea. (2.13.11-12) 
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( أشعار ) أتلو أنني هو وا وقني ابهجني ما لعل"

 قصائد  وأن وفطن ،  يقاف  ذات فتاة أحضان بين وأنا

 ."المصغيتين أذنيها باستحسان تظف  المدون 

 أن الطبيعأي فمأن طلباتهأا،  فأي وتتأدلل بأالزهو تشأع  اإلليجيات في الم أة ونجد

 وعنأدما الفظاظأ ،  لدرج  وقاسي  الم اس صعب  بثنها العشا  اصفها وأن جميل  تكون

 القدرة منه تنتظ  وأنها حنون ،  رقيق  إنها اقول ن ا  بمفاتنها وانعم وصلها العاشق انال

ا أنهأأا كمأأا. (85) الجنسأأي  الممارسأأ  علأأى  واقأأول. الفأأ اش علأأى متويبأأ  متوقأأدة أاضأأا

 اأداوسڤأو واعبأ    (86) وتوقأدها الجنسأي  رغبتهأا بتأثج  تسعد  كينثيا إن ب وب تيوس

 ولكنهأا عشأاقها،  جانأب من اإلخالص الفطن  المحظي  وتتوق . (87)نفسها المشاع  عن

 غي تهأا عشأاقها واصأ  (88) العقأاب بهأم وتنأزل وتتهم  اعت اضها تبد  ما س عان

 رأ  حسأأب لل ابأأ  ومثيأأ ة متوقعأأ  غيأأ  المحظيأأ  سأألوكات وتبأأدو. (89) مثيأأ ة بثنهأا

 . (90) عشاقها

 وهأي ، (91) الموسأيقى عأزف فأي موهوبأ  متعلمأ  ب وب تيوس عند كينثيا ون ى

ا عليها اضفي بما عاشقها إليها انسبها سمات ا قدرا  كينثيأا ملكأ  وقأد الجاذبي    من كبي ا

 مواهأب مأن بأه تتمتأ  مأا بسأبب بأل فحسب،  جمالها بسبب ال وقلبه ب وب تيوس عقل

ا. (92) األدبيأ  قأدراتها ومنها  فنأون بمع فأ  الفتيأات اأداوسڤأو انصأ  كأان مأا وغالبأا

 . (93) والشع  وال ق  الموسيقى

 اسأتقاللها أو عشأاقها على المحظي  اعتماد وراء عدمه أو الماد  االحتيا  واق 

 وعأد  بالفظاظأ ،  عشأاقها اصأفها أن فأي سأبباا المتناقض مسلكها اعتب  يم ومن عنهم، 

 طباعهأأا فأأي مع وفأأ  سأأمات وهأأي عليهأأا،  السأأيط ة أو جماحهأأا كأأب  علأأى قأأدرتهم

 . (94) وشخصيتها

 فهنا  فقط،  المالي  بالنواحي سوى تهتم ال المحظي  إن القول بالطب  اعني ال وهها

ا عليها اضفون عشاقها تجعل لها أخ ى تص فات  إن حيأث ، (95) فاضأل  سأمات أحيانأا

 إلأى ب وب تيأوس واشأي . (96) وطأاه ة نقيأ  بثنهأا كينثيا المحظي  اص  ب وب تيوس

 بثنهأا بهأا عالقته اص  بل فحسب االحت ا  تستحق محظي  بوصفها ال كينثيا محبوبته

 . (97) راقي  عالق 
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 هأه  مثأل عليهأا تفأ ض التأي هأي المال إلى وحاجتها االجتماعي  حالتها أن غي 

 لهأا حبأه جأهوة أحياناا وتشعل الشاع ،  لعاشقها إحباطاا تسبب التي الجشع ،  السلوكيات

 . (98) الدوا  على بها وتعلقه

 ومثيأ ة جهابأ  متثنقأ  مثقفأ  ذكيأ  جميلأ  محظيأ  كانأ  كينثيأا أن اتضأ  وهكها

ا،  مسأتقل  لكنهأا ماليأ  متطلبات لها وأن بجمالها،  ب وب تيوس سح ت جنسياا،   اجتماعيأا

 . (99) عليها السيط ة لغ امه أو لعاشقها امكن وال

 إلأى تشأبه اإلليجيأات في المحظي  شخصي  أن وكونستان جيم  من كل أكد ولقد

 توضأيحي  أمثلأ  إلأى اإلشارة دون ال وماني ،  الكوميداا في المحظي  شخصي  بعيد حد

 . (100)رأاهما تؤاد كافي 

 المحظيأ  تشأبه اإلليجيأات فأي النمطيأ  المحظي  أن إلى نفسه ب وب تيوس واشي 

 .  (101) الكوميداا في

 اأدع ال بمأا تؤكأد التي الكوميدا  اإلشارات بعض ع ض الي فيما نحاول وسوف

 شخصأأي  مأأن باألسأأاس مأأثخوذة اإلليجيأأات فأأي المحظيأأ  شخصأأي  أن للشأأك مجأأاالا 

 مأأن نأأوعين هنأأا  أن بالأأهك  الجأأدا  مأأن. (102) ال ومانيأأ  الكوميأأداا فأأي المحظيأأ 

 :  ال وماني  الكوميداا في المحظيات

 علأى الحصول مقابل تعمل أ  م تزق ،  وهي الخب ة،  ذات المحت ف  المحظي  -1

 . للعواط  عندها مكان وال أج ، 

 اصأبحن حالمأا احبأبن،  لمأن مخلصات صغي ات فتيات كن الالئي المحظيات -2

 . (103) ح اتهن ونيل ش ا،هن اتم أن واتمنين خليالت، 

 النأوع أمأا والفجور،  والفحش بالوقاح  المع وفات المحظيات األول النوع واشمل

 . واإلنساني  ال ق  عليهن تغلب الالئي فهن المحظيات من الثاني

 مكأ  ذات ،  خططهأا فأي مأاه ة بثنهأا ال وماني  الكوميداا في المحظي  وتوص 

 . (104) المال هي ال ئيس  وغااتها الخط ،  وق  في مصالحها حماا  في ودهاء

 فيأه تصأ  الأه  ، "األحمأق" مسأ حي  فأي أسأتافيو  حأداث فأي جلياا هها وابدو

 : الثالي  المحبين نحو ف ونيسيو  المحظي  شعور



   الكوميديا الرومانية أصداء 

370 
 

dum habeat, dúm amet; ubi nil habeat, alium quaes

tum coepiat. 

aequo animo, ipse si nihil habeat, aliis quí habent,  

det locum. (234-235)  

 على احصل أن فبوسعه المال،  امتلك المحب أن طالما"

 البحث في ابدأ  أن عليه مال من لداه ما انفد وعندما الحب  

 لو حتى - نقي  ش و  املك ال  اصب  وعندما. آخ  مال عن

 الهان  لآلخ ان مكانه اخلي أن فعليه - عادل   نف  ذا كان

 (."المال) امتلكون

 : األموال عليها اغد  طالما للجند  حبها عن ف ونيسيو  وتعب 

quém ego ecastor mage amo quam me, dum id quo

d cupio inde aufero. (287) 

 منه أحصل طالما نفسي من أكث  أحبه إنني كاستور،  بحق"

 ."أراد ما على

ا هها اختل  وال  فهنا  - أمها تصفها كما - جيمناسيو  حياة في احد  ما عن كثي ا

 المنأزل فأي جأوعى هنأا  اكأون ال حتأى ليلأ ،  وكأل اأو  كأل إليهأا افد مختل  رجل

 . (105)(بعد  وما 43 البي  ، "الحلي علب " مس حي )

 كأي وغأال   م تخ    كل ابهل" نفسه المعهب" مس حي  في كليتيفو والد فإن كهلك

 : ودها ونيل رضاها كسب أمل على عليه ضيف  الم ح  باخي  العاه ة تحل

decem dierum vix mi est familia. (909) 

 ." أاا  عش ة بالكاد معها تستغ  ( كلها) ي وتي إن"

 العشا  عليها وانفق دخلها،  بمصدر سوى" الخصى" مس حي  في تااي  تهتم وال

 عأن فضأالا  غأاليتين هأداتين تقأدام فااأدراا عاشأقها مأن تطلب نجدها لها طائل ،  أمواالا 

-165 األبيأات) وخصأي حبشأي  أمأ  فأي تتمثأل التأي( 122 البيأ ) األخأ ى الهبات

 . (106)(168 البي ) الثمن غالي  أخ ى وهدااا( 169
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ا تشابهاا هنا  أن جليًّا ابدو يم ومن  وجيمناسأيو  ف ونيسأيو : المحظيأات بين كبي ا

 فيمأا ب وب تيأوس،  عنأد كينثيأا والمحظيأ  وت نتيأوس بالوتأوس عند وتااي  وباخي 

ا اُولين المحظيات أن نجد حيث المال اخ   الحصأول أجل من العاشق بالشباب اهتماما

 حالأ  فأي سأوى االهتمأا  هأها اسأتم  وال الحأب،  أجأل مأن ال والهأدااا األمأوال على

 . (107) والمال الهدااا تقدام في االستم ار

 حفلأ  إلأى تصأل عندما ، "نفسه المعهب" مس حي  في باخي  العاه ة أن واالح 

 اإلليجيأات في المحظيات مثل مثلها -( 255-245 األبيات) خ امي  منزل في العشاء

 البيأ ) ومالبسأها مجوه اتهأا احملأن الالئأي الخادمات من كبي  عدد بصحب  تصل -

 (. بعد  وما 449

 مجأوه ات وتمتلأك واس  منزل فلداها" الخصي" مس حي  في تااي  العاه ة أما

 مظأاه  إلأى خاا اأا الشأاب واشأي  والتبأها ،  اإلس اف من بشيء وتنفق الثمن،  غالي 

 582 البيأ ) الناعمأ  الأويي ة واألرائأك والخادمأات اإلماء كث ة وإلى بيتها في الزان 

 فيأأه توجأأد حيأأث ، "الحميأأ " مسأأ حي  فأأي فيالانيأأو  منأأزل اختلأأ  وال(. بعأأد  ومأأا

 ومأا 772 البيأ ) الم احأ  واألرائأك المثي ة،  الجنسي  وال سومات الفاخ ة الحمامات

 . (108)( بعد 

 بالوتأوس عنأد وفيالانيأو  وتااي  باخي  المحظيات حياة أسلوب أن ن ى وهكها

ا اختل  ال وت نتيوس  مأن ب وب تيأوس،  عنأد كينثيأا المحظيأ  حيأاة أسألوب عأن كثي ا

 مأن احتواأه ومأا الكبيأ  والمنأزل الأثمن،  باهظأ  والمجأوه ات األنيقأ  المالب  حيث

 .  كثي ات وخادمات فخم ،  وحمامات م اح ،  وأرائك مثي ة جنسي  رسومات

 الفتنأ  مأن بلغأ  وأنهأا فطنأ ،  مأاه ة بثنها أاضاا الكوميداا في المحظي  وتتص 

 طبأائ  وفأق نفسأها تكيأ  وأنها إرادتها،  حسب تشاء كيفما عشيقها تح   اجعلها مبلغاا

 وأنهأا أمأوالهم   وتسألب واحأد وق  في جميعاا والئهم على تبقى حتى الشخصيات،  كل

 . (109)والعج ف  والغ ور بالكب ااء وتتص  عنيف  وعنيدة بحقوقها المطالب  في وقح 

 أطلقأ  حيث ، "الحماة" مس حي  في باخي  المحظي  شخصي  في جليًّا هها وابدو

 كأهلك(. 159 البيأ ) procax وقحأ  ، maligna متعالي  متغط س ، : مثل صفات عليها
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 potens متسألط  بثنهأا" نفسأه المعأهب" مسأ حي  فأي باخي  المحظي  كليتيفو اص 

 . (110)(227البي ) magnifica مثي ة ، procax وقح  أو حمقاء

 تتصأ  الجمأال،  فائقأ  بثنهأا" الخصأي" مسأ حي  فأي تأااي  المحظي  وتوص 

 بتصأأداق تتظأأاه  الضأأ ورة وعنأأد ال جأأال،  معاملأأ  فأأي والمهأأارة والخأأداع بأأالمك 

 ج اً  وهي ال جال،  خداع في ماه ة وسائل إلى وتلجث بالنفا ،  انض  بشكل األكاذاب

 . (111) للف ص ونهازة ووقح 

 مسأ حي  فأي بأاخي :  ذك هأا سأبق التأي المحظيأات صأفات أن االح  يم ومن

 ، "الخصأي" مسأ حي  فأي وتأااي  ، "نفسأه المعأهب" مس حي  في وباخي  ، "الحماة"

ا تشبه  . (112) كينثيا خاص  اإلليجيات في المحظيات صفات كثي ا

 التأي ال ومانيأ ،  الكوميأداا فأي للمحظيأ  السابق  الصفات وجود من ال غم وعلى

 كانأ  أخأ ى أحيأان فأي فإنهأا ، mala meretrix سأيً  محظيأ  بوصأفها فيهأا ظه ت

 . bona meretrix عطوف  القلب طيب  محظي  بوصفها تصور

 إذ ، " الحمأأاة" مسأأ حي  فأأي فيلأأوتي  المحظيأأ  شخصأأي  خأأالل مأأن هأأها وابأأدو

 فيأه اتسأاوى بشأكل م تزقأ  عأاه ة تكأون بثن لها سي ا نصيح  المحظي  هه  ت فض

 أن نجأد مشأابه نحو وعلى(. بعد  وما 63 البي " الحماة" مس حي ) ال جال كل عندها

 تظهأ  إذ ظهورهأا،  قبأل بأه وصف  ما عك  على ذاتها المس حي  في باخي  خصال

 األبيأات) بامفيلوس جانب من الحسن  والمعامل  واإلخالص الحب تستحق فتاة بوصفها

ا اوضأ  الظهور وهها ، (601 ، 600 ، 102 ، 100 ، 99 ا تناقضأا  االنطبأاع بأين كبيأ ا

 مهنتهأا سأمع  تكأون أال تثمل أنها باخي  توض  لها. الحقيقي  وشخصيتها عنها السابق

 فأي كبيأ ة يقأ  تثأق ألنها وذلك بصددها،  مسبق  أحكا  وإصدار عليها التحامل في سبباا

 . (113)( 735-734 البيتان) شخصيتها

ego pol quoque etiam timida sum, quum venit mihi  

in mentem quae sim, 

ne nomen mihi quaesti obsiet; nam mores facile  

tutor. 

 ادور عندما أاضاا الخوف اتملكني - كاستور بحق - إنني"
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 سمع  تكون أن خشي  عليه،  أكون أن احتمل ما بخلد 

 بوسعي فإن سلوكياتي أما صالحي   في تصب ال( مهنتي)

 ."بسهول  عنها الدفاع

 . (114) والتحف  باألدب اتسم المحظي  حوار أن نالح  يم ومن

 المحظيأ  تُعأد" نفسأه المعهب" مس حي  في باخي  شخصي  أن من ال غم وعلى

 تظهأ  المسأ حي  مأن الثأاني الجأزء فأي فإنهأا ت نتيوس،  أعمال في الوحيدة الم تزق 

ا مختلف  شخصي  بوصفها  النبأيالت السأيدات أن ونالحأ (. 395-392 األبيأات) تمامأا

 األزوا ،  بجأوار مسأتق ة هادئأ  حيأاة اعشأن حيأث واالستق ار،  اآلمن الزوا  افضلن

ا،  االسأتق ار بهأها انعمن ال المحظيات لكن  أنهأن إذ بأال،  علأى لهأن اخطأ  وال مطلقأا

ا ادخ ن  . (115) االجتماعي األمان فيه انعد  عالم في الشيخوخ  لفت ة المال من قدرا

 ممارسأ  إلأى انزلق  ام أة أنها على العاه ة م  تعامل ت نتيوس أن ن ى يم ومن

 الكوميأداا فأي ظهأ ت وبالتالي بإرادتها،  ال والعوز الحاج  وطثة تح  المشين  األفعال

 . الخي  عمل إلى وتسعى اآلخ ان تساعد التي الك ام  الطيب  الفاضل  المحظي 

 المعتأاد األسألوب اتبأ  أنأه من ال غم فعلى ب وب تيوس،  عند ذاته الوص  ونجد

 ذات الفاضأل  المحظي  بثنها كينثيا أخ ى أحيان   في اص  فهو المحظيات،  تصوا  في

 . (116)انتهازا  عاه ة قناع خل  تتوارى التي الطيب القلب

 ال ومانيأ  الكوميأداا فأي المحظيأ  شخصأي  أن لنأا اتض  السابق  اإلشارات ومن

 أن اؤكأد الأه  األمأ  ب وب تيأوس،  إليجيأات فأي المحظي  شخصي  كبي  حد إلى تشبه

 كوميأداات خاصأ  ال ومانيأ ،  الكوميأداا فأي المحظيأ  بشخصأي  تأثي  قد ب وب تيوس

 . المحظي  شخصي  تصوا  عند وت نتيوس،  بالوتوس

 :  Amator Poeta العاشـق الشـاعر

 رغباته جما  كب  استطي  ال بثنه أرسطو عند جاء كما عا  بشكل الشاب اوص 

 . (117) بقدر  االستخفاف من واستاء والمتقلب  المندفع  الجنسي 

 وكأان المجتمأ ،  صأفوة إلأى اإلليجيأات فأي انتمأي العاشق الشاع  كان ما وغالباا

ا اأ كن  األاأأد  بطبقأ  المسأأماة  الطبقأ  مأأن كأان أنأأه إذ ،  ”otium“ ال احأ  إلأأى دائمأا
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 ،  (119)الأ ز  بسأع  اتمتأ  كأان  كما ، (118) والشع  للحب نفسه اك س وكان الناعم ، 

 لممارسأ  الف صأ  له اتي  المالي وضعه وكان ، (120) للمحظي  الهدااا من الكثي  واقد 

ا احأاف  وكأان ، (121)واألحأ ار الجنأود افعل ما غ ار على نزواته  مظهأ   علأى دائمأا

 . (122) ومالبسه

 طائلأ ،  يأ وة امتلأك بالضأ ورة كأان أنأه للشأاع  االجتمأاعي الوضأ  اعني وال

 . (123) المدق  فق   من الحاالت بعض في اشكو العاشق الشاع  نجد فثحياناا

 عأن النظأ  وبغض المحظي ،  حب في منافسون الدوا  على العاشق للشاع  وكان

 جأ اء طيبأ  وسمع  هائل  بقدرات اتمت  ن ا  موارد ،  وقل  فق   من الشاع  ازعمه ما

ا بوصفه شه ته  محبوبتأه بأاب علأى للوقأوف ادفعه اله  هو الحب وكان. (124) شاع ا

 وتقأد  واضأح  الشأفق  إيأارة علأى قدراتأه وتبأدو المال   تقدام عن بداالا  أشعار  لتالوة

 . (125) لإلليجيات ي ا  مادة

 وكأأان محبوبتأأه،  جمأأال امتأأدا  العاشأأق الشأأاع  أشأأعار مأأن الهأأدف وكأأان

ا اسأأأعد  اؤكأأأد  مأأأا وهأأأها محظيتأأأه،  نفأأأ  فأأأي هأأأوى أشأأأعار  تلقأأأى عنأأأدما كثيأأأ ا

 :كينثيا است ضاء هو األوحد هدفه بثن اعت ف حين ب وب تيوس

hic mihi conteritur vitae modus, haec mea famast,  

me laudent doctae solum placuisse puellae . (1.7.9-

10)  

 هي وهه  أحياها،  التي الحياة ط اق  هي هه "

 اله  الوحيد الشخ  بوصفي فليمدحوني. شه تي

 ."وفطن  يقاف  ذات فتاة على الس ور أدخل 

 : (126) بقوله لكينثيا وإخالصه حبه عن اعب  ب وب تيوس كان ما وغالباا

mi neque amare aliam neque ab hac desistere fas est:  

Cynthia prima fuit, Cynthia finis erit. (1.12.19-  20)  

 أك  ولن ال أخ ى،  ام أة أحب أن  حقي من لي  ال"

 في) األولى( الم أة) هي كينثيا فإن حبها،  عن

 ."األخي ة وستكون ، (حياتي
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 الشأأاع   شخصأأي  أن Rosivach وروسأأيفا  James جأأيم  مأأن كأأل أكأأد ولقأأد

 اسأوقا لم أنهما غي  ،  الكوميداا في العاشق الشاب شخصي  تشبه اإلليجيات في العاشق

 . (127) رأاهما تؤاد أمثل  أو استشهادات

 للمحظيأ  حبأه حأول األولأى،  الثاليأ  الكتأب خاص  ب وب تيوس،  إليجيات وتدور

(. 24-2 ،  23-2 األبيأات) أخ اأات مأ  عالقأات ومأارس هج هأا عندما حتى كينثيا، 

: بمحظيتأه العاشق الشاب حب عالق  حول ال وماني  الكوميداا في الحبكات تدور كهلك

 ، "(فورميأو" مسأ حي ) وبأامفيال وفااأدراا"( أندراا" مس حي ) وجليكي او  بامفيلوس

 مسأأأ حي ) وبأأأاخي  وكتيسأأأيفو ، "(نفسأأأه المعأأأهب" مسأأأ حي ) وبأأأاخي  وكليتيفأأأو

 . (128)"( الخصي" مس حي ) وتااي  وفاادراا ، "(األخوان"

 األبيأات) األولأى النظأ ة من عينيها بسح  أس ته كينثيا بثن ب وب تيوس واخب نا

 األولأى النظأ ة مأن الحأب فأي اقأ  خاا اا نجد" الخصي" مس حي  وفي ، (1-1-3-6

 البي ) أم   زما  عليه ملك قد لمحظيته حبه وأن ، (309 ، 303 ، 300-299 األبيات)

 (. بعد  وما 563 والبي  بعد ،  وما 316 والبي  بعد ،  وما 311

 ليطلأأب Lygdamus ليجأأداموس عبأأد  إلأأى ب وب تيأأوس العاشأأق الشأأاع  والجأأث

 فأأي وكأهلك   (8-4 ،  6-3 األبيأات) كينثيأا محبوبتأه ود علأى الحصأول فأي مسأاعدته

 اعتمأد لها تص افها   أو أمور  إدارة على قدرة املك ال العاشق الشاب أن نجد الكوميداا

ا  بامفيلوس الشاب انشد حيث" أندراا" مس حي  في بوضو  هها وابدو. عبد  على دائما

ا فااأدراا الشاب واعتمد   (بعد  وما 205 البي ) دافوس عبد  مساعدة  عبأد  علأى أاضأا

 جانأب إلأى جيتأا العبد اق " فورميو" مس حي  وفي   "الخصي" مس حي  في بارمينو

 البيأ ) سأبيالا  ذلأك إلى استطاع ما لمساعدته استعداد  عن واعب  فاادراا،  الشاب سيد 

 في بارمينو عبد  على" الحماة" مس حي  في بامفيلوس الشاب واعتمد   (بعد  وما 187

 فأأي سأي وس عبأأد  مسأاعدة كتيسأأفو واطلأب   (بعأأد  ومأا 130 البيأأ ) خططأه تنفيأه

 . (129)( 283 - 281 األبيات" )األخوان" مس حي 

 واأأ وى الخمأأ ،  ومعأأاق ة والتهأأور بأأالطيش اإلليجيأأات فأأي الشأأاب واتصأأ 

 كينثيأا منزل إلى ذاهباا وكان الليل من متثخ  وق  في عائداا كان عندما أنه ب وب تيوس
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 مأن تيسأ  مأا منهأا انتأزع أن فحأاول صوابه،  الش اب أفقد  النو ،  في مستغ ق  وهي

 وعأد  بأالجبن الكوميأداا فأي الشأاب اتصأ  كأهلك   (16-12-3-1 األبيأات) القبالت

ا هأها وابأدو الخمأ ،  ومعأاق ة النف  ضبط  مسأ حي  فأي خأ امي  شخصأي  فأي جليأًّ

 (. 728 البي ) الشجاع  من بقدر   اتسل  حتى الخم  اتناول اله  ، "الخصي"

 كلمأات علأى احتأو  اإلليجيأات فأي العاشق الشاب حداث أن االح  عا  وبشكل

 واشأأي  الحأأب   فأأي السأأيئ حظأأه علأأى وحزنأأه بمحظيتأأه،  الهيأأا  وعبأأارات العشأأق

 miser بالبأأائ  نفسأأه واصأأ  تعسأأ ،  عالقأأ  بمحبوبتأأه عالقتأأه أن إلأأى ب وب تيأأوس

ا األم  اختل  وال(. 4-4-2 ،  1-7-1 األبيات)  معظأم نجأد حيأث الكوميأداا فأي كثيأ ا

:  مسأ حيات) وشأجونه الحأب همأو  ج اء تعاستهم طوال  فق ات في اصفون العشا 

 البيأ " الخصأي" بعأد ،  ومأا 509 البيأ " فورميو" ،  بعد  وما 236 البي " أندراا"

 ، (بعأد  ومأا 588 البي " التاج " بعد ،  وما 203 البي " الحلي علب " ،  بعد  وما 46

 اسأتخدا  خأالل مأن وتعاسأته حظه انعي وهو" الحماة" مس حي  في بامفيلوس واظه 

 مسأ حي  فأي نفسأه األم  أنتيفو وافعل ، (300 ،  296 ،  293" )البائ " miser كلم 

 (. 172 - 164 األبيات" )فورميو"

-2 األبيأات) ذاتأه المأوت أن واتخيل موته ب وب تيوس اتوق  األحيان بعض وفي

 . وفاته بعد حتى له مخلص  ستظل التي محبوبته موق  من اغي  لن( 8-17-26

sic igitur prima moriere aetate , properit ?  

      مقتبل في وأن  نحبك تقضي سوف إذن أهكها"

 " ؟(ب وب تيوس اا) عم            

 يأم لأه كينثيأا هجأ ان بسأبب عأهاب من له اتع ض وما حظه ب وب تيوس وانعي

 أنأه فاادراا اعلن حيث الكوميداا في ذاته الموق  ونجد ، (8-2 األبيات) نفسه بقتل اهدد

" فورميأو" مسأ حي ) امأوت فسأوف وإال األرض،  آخأ  حتأى محبوبتأه وراء سيسي 

 البيأ " )األخأوان" مسأ حي  فأي المأوت كتسيفو اتمنى وأاضاا ، (بعد  وما 551 البي 

 (. بعد  وما 274

ا هنا  إن القول امكن وهكها ا تثيي ا  إليجيأات فأي العاشأق الشأاب لشخصي  واضحا

 . الهك  سالف  اإلشارات خالل من جلياا بدا ما وهها ب وب تيوس، 
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 :   Vir( المنـافس) الغريم

 اعنأي فتأارة ،  وااللتبأاس الغمأوض مأن قأدر علأى (130) (vir) المصطلأ  انطو 

ا" الوصأأأي" اعنأأأي وتأأأارة ، (131)"الأأأزو "  أو" القأأأ ان" أو (132)"العاشأأأق" وأحيانأأأا

 أنأه افتأ ض شأخ  أ  إلأى اشأي  عا  وبشكل ، "المناف " أو" الغ ام" أو" ال فيق"

 هأها الرتبأاط وذلأك ،  محبوبتأه إلى وصوله دون واحول العاشق أما  عث ة حج  اق 

 . (133)التعاقد أو كالزوا  المحظي  م  ما بعالق  الغ ام

 عليأه اطلأق من فمنهم الغ ام،  ذلك على أخ ى ألفاظاا اإلليجيات شع اء أطلق وقد

 uxor (135) الزوجأأ ( قأأ ان) أو ،  sponsus ،  العأأ ا  أو coniunx(134) ال فيأأق اسأأم

 .  martius (136) البعل لقب عليه اطلق من ومنهم

ا عاشأقاا الغأ ام ذلأك اكأون ما وعادة  تهداأداا امثأل بمأا ، dives amator (137) ي اأا

ا  المتمثلأ  الغأ ام قأوة تكمأن يم ومن المحظي ،  م  الفقي  العاشق الشاع  لعالق  واضحا

 أاضاا المناف  واوص . (138) المحظي  على المال هها إنفا  في رغبته ومن ي وته في

 . (139) متسام  غي  عنيد شخ  بثنه

ا ب وب تيوس واتحد   علأى خطأ  مأن اشكله وما كينثيا حب في غ امه عن كثي ا

 ممأا حأهر  باتخأاذ الغأ ام ذلأك لنصأ ( 5-1) كاملأ  إليجيأ  اف د ن ا  بل بها،  عالقته

 اسأتخد  بأل ،  ”vir“ بكلمأ  الغأ ام اسأمي ال ولكنه وآال ،  مواج  من كينثيا حب اسببه

 ، (التع ) infelix ، (المخبول) insanus ، (الحقود) invidus  شاكل  على متنوع  كلمات

miser ( البائ )(140). 

 المعانأاة،  هأه  كأل اسأتحق ال مأؤلم بثنأه لكينثيأا حبه اصور فهو ذلك عن وفضالا 

 اكش  ، (15-1) اإلليجي  وفي عليه   والتغلب غ امه قه  في اتمثل دافعاا لداه أن رغم

 أنهأا االحأ  عنأدما كينثيأا حأب فأي ومنافسأه غ امأه مأن غي تأه عن العاشق الشاع 

 إبأان الغأ ام هأها تأزور كأي وتعطأ ت وتزانأ  مالبأ  مأن لأداها مأا أفضأل ارتدت

 . (141)م ضه

 لكينثيأا حبأه فأي العاشأق الشأاع  إخأالص اقارن إليجيتين في ب وب تيوس ون ى

 فأي زاارتهأا فأي اتباطأث ال العاشأق الشأاع  أن من ال غم وعلى وكهبه،  غ امه بزا 
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ا اعي ها ال الغ ام فإن م ضها  مأا إزاء الجميأل رد سأبيل علأى ولأو حتأى اهك  اهتماما

 :  م ضه في معه فعلته

hic etiam petitur, qui te prius ante reliquit:  

di faciant, isto capta fruare viro!  (2.9.23-24) 

 تخلى اله  ، (ال جل) هها  ود تخطبين ذا أن  ها"

 تجد  بثن عليك اآلله  قض  وكثنما قبل،  من عنك

 اله ) ال جل لهلك أسي ة تكوني أن  في متع 

 (."استعبد 

 الأأه  السأأابق،  كينثيأأا غأأ ام غأأ ور الشأأاع  احتقأأ ( 21-2) اإلليجيأأ  وفأأي

 سأأبيل علأأى إال كينثيأأا مأأ  عالقتأأه عأأن اتحأأد  وال أخأأ ى،  زوجأأ  لنفسأأه اتخأأه

 . وإخالصه ود  على با  العاشق الشاع  أن حين في التفاخ ، 

ا  نفسأه والقأي اهج هأا له،  وتجاهلها كينثيا رفض من غضبه يورة في ن ا  وأخي ا

 .واهي  بثعهار اتحججن وال والهج ان الصد معه امارسن ال عاه ات أحضان في

ا (142) الثأأ   الغأأ ام والعأأب ا دورا  العاشأأق الشأأاع  إحبأأاط أسأأباب فأأي مهمأأا

 الثأ   العاشق هها من للشكوى( 16-2 األبيات) اإلليجي  اخص  فن ا  ب وب تيوس، 

 :  شقائه مصدر وكونه حياته في الغ ام ذلك وجود من بتهم  وافتتحها

praetor ab Illyricis venit modo, Cynthia, terris,  

maxima praeda tibi, maxima cura mihi.  (2.16-1-2) 

 األراضي من لتو ( الغ ام) الب ااتور حض  لقد"

 جداا يمين  هدااا( إليك حامالا ) ،  كينثيا اا ،  اإللي ا 

 ."جسيماا هماا( لي مسبباا)و

ا حتفه هها غ امه القى أن العاشق الشاع  واتمنى  أن أو عودتأه،  رحلأ  فأي غ قأا

 ذلك على وغضبه حزنه من انتقل ن ا  يم الجنسي ،  أعضائه في بالتهاب فينوس تصيبه

 وقصأأ  رومأأا رخأأاء وعلأأى الفأأاحش ي ائأأه علأأى لعناتأأه صأأب إلأأى الثأأ  ،  الغأأ ام

 .(143) أوغسط  اإلمب اطور
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 اقأأارن حيأأث ، (6-2) اإلليجيأأ  فأأي الثأأ   الغأأ ام مأأن أخأأ ى شأأكوى وهنأأا 

 التأي Phryne ف انأي مثأل الشأهي ات المحظيات من عدد وبين كينثيا بين ب وب تيوس

 الأه  الدمار بعد طيب  إعمار إلعادة استعدادها عن تع ب جعلها الث اء من مبلغاا بلغ 

 .  (144) األكب  اإلسكندر اد على له تع ض 

 الولأ  إلأى النأاس اأدف  الأه  الجشأ  ب وب تيأوس اصأ ( 13-3) اإلليجي  وفي

 ولهأها األسأ ،  فأي ونسائها روما رجال وقوع في تسبب ما وهو عنه،  والبحث بالههب

 . الث اء في الطم  بداء مصاب  أنها على كينثيا الو  ال ن ا 

 الحأب فأي المنافسأ  أن نجأد ال وماني  والكوميداا الحداث  اليوناني  الكوميداا وفي

ا كانأأ  ا أمأأ ا  بالوتأأوس عنأأد عداأأدة مسأأ حيات فأأي عليهأأا الوقأأوف وامكأأن,  مثلوفأأا

 مأا عأادة الأه  المنأاف  أو الغأ ام صأورة متكأ ر بشأكل استخدمان اللهان وت نتيوس

 . الهيا  أضنا  اله  العاشق الشاب ط اق في عث ة حج  اق  miles جندااا اكون

 تشبه اإلليجيات في المناف  أو الغ ام شخصي  أن وليونارد جيم  من كل واؤكد

 الجنأد  شخصأي  وتظهأ . (145) ال وماني  الكوميداا في الجند  شخصي  كبي  حد إلى

 الجنأأد " و" كوركوليأأو" و" ابيأأداكوس" مسأأ حيات فأأي العاشأأق للشأأاب المنأأاف 

 . لبالوتوس" المغ ور

 Therapontigonus يي ابونتيجونأأأأوس نأأأأ ى" كوركوليأأأأو" مسأأأأ حي  ففأأأأي

 بالنيسأأيو  هأأي) صأأغي ة فتأأاة شأأ اء احأأاول الأأه  المغأأ ور الجنأأد  شخصأأي  امثأأل

Planesium )زواجهأأا ت تيأأب اأأتم يأأم أختأأه أنهأأا النهااأأ  فأأي واكتشأأ  القأأواد مأأن 

 . الجند  لهها منافساا كان اله  العاشق الشاب Phaedromus فاادروموس من

 بي جوبولينيكأأأأوس الجنأأأأد  نجأأأأد" المغأأأأ ور الجنأأأأد " مسأأأأ حي  وفأأأأي

Pyrgopolynicos ، بليوسأأأيكلي  العاشأأأق للشأأأاب المنأأأاف  أو الغأأأ ام امثأأأل وهأأأو 

Pleusicles فيلوكوماسأأيو  المحظيأأ  حأأب فأأي Philocomasium ،  الشخصأأي  واعتبأأ 

 فحسب المع ك  في بشجاعته اتفاخ  ن ا  وال الشخصيات من النوع لهها مبالغ  األكث 

ا اتفأاخ  ولكأن ، (بعد  وما 42 البي )  ،  بعأد  ومأا 58 البيأ ) الجنسأي  بفحولتأه أاضأا

 . الشفق  تثي  درج  إلى الهات خداع في اف ط واظل ، (1087 البي 
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 ، "ابيأداكوس" مسأ حي  في العاشق الشاب حب في المناف  الجند  كهلك واظه 

 العجأوز الشأيخ مقابل  عند وتفاخ   غ ور  عن اتخلى أنه كما اسمه،  الشاع  اهك  وال

 . (146)( 445-442 األبيات) شبابه صدر في جنيداا كان اله  ، Periphanes بي افاني 

ا ي اسأو المغأ ور الجنأد  لت نتيأوس" الخصأي" مس حي  في أاضاا ونجد  منافسأا

 . (147) تااي  المحظي  حب في Phaedria فاادراا الهوى أضنا  اله  للشاب قوااا

 فأأأي الجنأأأد  شخصأأي  اإلليجيأأأات فأأي الغأأأ ام شخصأأأي  تشأأبه عأأأا  وبشأأكل

 بعالقأأ  اأأ تبط اإلليجيأأات فأأي الغأأ ام نجأأد المثأأال سأأبيل فعلأأى ال ومانيأأ ،  الكوميأأداا

 . (148)بالتعاقد رفيقها أو زوجها اكون كثن ،  المحظي  م 

 تتعاقأد Philotis فيلأوتي  المحظيأ  نجد حيث" الحماة" مس حي  في ابدو ما وهها

 عأامين لمأدة تصأ فه تحأ  وتظأل منزلأه فأي تبقأى أن علأى اسأمه اهك  لم جند  م 

 . (149)( 95-85 األبيات) الط فين بين عقد بموجب

 الجنأد  مأ  عالقأ  تقأيم Phronesium ف ونيسيو  ن ى" األحمق" مس حي  وفي

 :  (150)( 393-392 البيتان) المتزوجين لعالق  ممايل  Stratophanes است اتوفاني 

 qui quasi uxorem sibi 

me habebat anno. 

 كن  لو كما علي   واستحوذ امتلكني اله  فهو"

 ."عا  لمدة زوجته

 تشأبه ب وب تيأوس،  عنأد خاصأ  اإلليجيأات،  فأي الغأ ام شخصأي  أن نجد وهكها

 الغيأ ة نأار اشعل وجودها إن حيث وت نتيوس،  بالوتوس كوميداا في الجند  شخصي 

ا تهداداا وامثل الولهان،  العاشق نف  في  . له خطي ا

 :  األفكــــار

 :  Servitium Amoris العشق عبوديــة

 إنأأه بأأل الغأأزل،  شأأع  تنأأاولوا الأأهان اإلليجيأأات شأأع اء أحأأد ب وب تيأأوس كأأان

 فأأي الشخصأأي  تج بتأأه ولوصأأ  بأأالهوى التغنأأي أجأأل مأأن أشأأعار  معظأأم كأأ س

 . (151)شه ته في سبباا كان  كتب أربع  شغل ما وهو كينثيا،  حب



 النيل أبو ربيع حاتم

381 
 
 

 خأأان  مسأأتهل شأأخ  صأأورة فأأي نفسأأه العاشأأق اصأأور أن العأأادة جأأ ت وقأأد

 وأن ،  الحأأب باسأأم ول ضأأا  لخضأأوعه تصأأوا  هأأها وفأأي لمعشأأوقته،  العبأأد مثأأل

ا اقأأو  وأن التبعأأات،  كأأل اتحمأأل أن عليأأه  العبيأأد سأأوى بهأأا اقأأو  ال بمهمأأات أحيانأأا

 اإلليجيأأأات فأأأي العشأأأق عبوداأأأ  فكأأأ ة تسأأأد ولأأأم. الحأأأ  بالشأأأخ  تليأأأق وال

ا شأأأاع  بأأأل فحسأأأب،  ال ومانيأأأ   وبعأأأض والكوميأأأداا (152) الت اجيأأأداا فأأأي أاضأأأا

 . (153) النث ا  الكتابات

 الشأأع اء عقأأول علأأى servitium amoris العشأأق عبوداأأ  فكأأ ة سأأيط ت ولقأأد

 الكاملأ ،  العاطفيأ  ال ومانسأي  هيًتهأا فأي فصأوروها عام ،  بصف  ال ومان اإلليجيين

 وهأم مجأ د ال ومأان لشع اء بالنسب  تكن لم العشق،  عبودا  فك ة أن إلى ذلك وا ج 

ا كان  بل اإلغ اق،  عند كان  مثلما وخيال،   وكأان وتبعاتأه،  العشأق عأن كامالا  مفهوما

 . (154)خيالهم محض يم ة لها تصوا هم

 ال تأاب  أو عبأد أنأه علأى عأادة نفسأه اصأور العاشق كان االستعباد هها ظل وفي

 علأى اجأ   مأا عليأه اجأ   يأم ومأن    سيدته أو لمحبوبته خاضعاا قوة،  وال له حول

 اإلليجيات لشاع  بالنسب  اعني العشق فإن لها. العبودا  هه  ج اء وهوان ذل من العبيد

 . وذلها العبودا  بمعاناة درجاتها أقل في توص  التي المعاناة من ض باا العاشق

 حقأو  احمأي اله  الستار انتهكون وكثنهم أنفسهم اإلليجيات شع اء صور وهكها

 لسأيط ة مهأين بشأكل أنفسأهم إخضأاع خأالل من إليها انتمون التي االجتماعي  الطبق 

 .  (155) المحظيات إحدى

 وأنهأم ،  الح ب أس ى إلى اكون ما أق ب بثنهم أنفسهم اإلليجيات شع اء واص 

 : ب وب تيوس عند نجد  ذلك على مثال وخي  حقيقيين،  عبيداا ليسوا

Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis,(1.1) 

 أس ني من أول كينثيا كان  لقد!   لشقائي اا آ "

 ."عينيها( بسح ( )ب اينه في وأوقعني)

 : اداوسڤأو عند ذاتها الفك ة ونجد

 quae me nuper praedata puella est, (Am. 1.3.1) 
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ا سبتني التي الفتاة"  (." ح ب غنيم  وكثنني) مؤخ ا

 عبأدها،  بثنأه عاشأقها مأزاعم إلأى وال ابأ  الشأك بعأين المحبوبأ  تنظ  ما وعادة

 حقيقي عمل بث  القيا  تقتضي ال رمزا  أو مجازا  عبودا  مج د هه  أن جيداا وتدر 

 . (156) العبد على تف ض مثلما واجبات أو تبعات المحبوب على تف ض أو

ا تطورت العشق عبودا  فك ة أن Copley كوبلي واؤكد  ب وب تيوس اد على كثي ا

 . amor (157) الحب لكلم  بداالا  servitium عبودا  كلم  استخد  ما عادة كان اله 

 ضأأحي  بثنأأه نفسأه اصأأور - اإلليجيأات شأأع اء سأأائ  مثأل - ب وب تيأأوس ومثأل

 العشأق قأوة عأن للتعبيأ  مثلأى ط اقأ  تمثل واألبطال اآلله  وكان  القاه ة،  لمشاع  

 . (158) لها بالتصد  لهم قبيل ال التي السطوة هه  إليهم ت د حيث ،  القاه ة

 لسأطوة خضأوعه إلأى باإلشأارة تقأاو  ال التأي الحب سطوة ب وب تيوس واص 

 ب وب تيأوس اصأور حيأث( 24-3) اإلليجيأ  فأي بوضأو  هها واتجلى انوس، ڤ ال ب 

 :  قائالا  انوسڤ اد على القا  اله  العهاب

correptus saevo Veneris torrebar aeno;  

vinctus eram versas in mea terga manus.  (3.24.13-14) 

 انوسڤ ال ب  طاس في بالنار أكتو  كن  لقد"

 وصفدت على القبض وألقى القاسي ،  النحاسي 

 ."ظه   خل  كلتاهما ادا  وربط  باألغالل، 

 ونأ ى للتعأهاب،  اتعأ ض مقيأد بثنأه نفسأه ب وب تيأوس اص  األبيات هه  وفي

 ألقأ  لكنهأا انأوس، ڤ قبضأ  مأن ه ب أنه الشاع  اصور حين ذلك بعد األحدا  تتاب 

 قيأد علأى وهأو اغلي قدر في وضعته يم ظه  ،  خل  اداه وربط  ياني ،  عليه القبض

       مأأن هأأ ب آبأأق عبأأد وكثنأأه العأأهاب أنأأواع ألشأأد تعأأ ض منهأأا ه بأأه وبسأأبب الحيأأاة

 .  (159) سيد 

 أسأطورة واسأتخد  الحأب لسأطوة اخضأ  عبأداا نفسه ب وب تيوس اعتب  وبالتالي

 . ومشاع   عاطفته وراء وانسياقه خضوعه عن للتعبي  انوسڤ

 اشأبه حيأث مجازاأ ،  بط اقأ  العشأق عبودا  فك ة عن كهلك ب وب تيوس واعب 
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ا أصب  اله  بالعبد العاشق واصور المنتص ،  بالفائز العشق  :  (160) للحب أسي ا

inferior multo cum sim vel matre vel armis. (2.8-39) 

 أنني طالما ، (علي   الحب انتص  أن في عجب ال")

 ."سال  وال أ  بال شثناا وأقل أضع 

 لكلمأ  مالزمأ  تأثتي التأي addictus" منقأاد خاض " كلم  ب وب تيوس واستخد 

servus  علأأى الومونأأه الأهان هأأؤالء بشأأدة وانتقأد العشأأق،  عبوداأأ  فكأ ة إلأأى وتشأي 

 :  بقوله الثالث الكتاب من عش ة الحادا  اإلليجي  وابدأ الم أة،  خضوعه

quid mirare, meam si versat femina vitam  

et trahit addictum sub sua iura virum,  

criminaque ignavi capitis mihi turpia fingis,  

quod nequeam fracto rumpere vincla iugo?  

(3.11.1-4) 

 حياتي ام أة تقلب أن  من الدهش  بك تستبد لماذا"

 لسلطتها خاضع  رجولتي وتجعل عقب،  على رأساا

 جبان شخ  أنني على تصورني ولماذا ؟ ومواييقها

 عن عاجز إنني حيث ؟ شائن  مخجل  آياماا( ا تكب)

 "وقيود ؟ أغاللي وكس  العبودا  ني  تحطيم

 بالوتأوس اسأتخدمها التأي addictus خاض  كلم  نفسه ب وب تيوس استخد  وهنا

 الأه " الغار " - Camps لكامب  وفقاا - تعني والتي" باكخي  التوأمتان" مس حي  في

 . (161)داون من عليه ما ادف  حتى لدائنه عبداا اصب 

 مأن صأداقه ب وب تيأوس احأهر Gallus جأاللوس صداقه إلى موجه  إليجي  وفي

 :  قائالا  مثله والهمو  المعاناة لمكابدة اتع ض أن خشي  كينثيا محظيته من االقت اب

tum grave servitium nostrae cogere puellae  

 discere et exclusum quid sit abire domum.    

(1.5.19-20) 
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 يقيل  لفتاتي العبودا  أن العلم حق تعلم أن لك وإن"

 في بابه اوصد منزل عن ال حيل( ومعنى) الوطثة، 

 ." وجهك

 هنأا وابأدو حياتأه،  فأي ودورهأا بمحظيته الشاع  ارتباط إلى هنا العبودا  وت مز

 عبأداا العاشأق نأ ى( 19) البي  ففي ،  البيتين ههان في نفسه م  متناقضاا ب وب تيوس

 واتحأأول ، (20) البيأأ  فأأي نأأ ى كمأأا منهأأا محأأ و  ولكنأأه محبوبتأأه،  أمأأ  طأأوع

 الحأب من الح مان فك ة إلى servitium amoris العشق عبودا  فك ة من ب وب تيوس

 وهأها ، exclusus amator( المطأ ود العاشأق) الصأد االقأي اله  المحب باألح ى أو

 . (162)( الصور) األفكار تضارب أو تداخل فك ة إلى اؤد 

 بقصأأأد ال فقأأأ  إلأأأى تكأأأون مأأأا أقأأأ ب العشأأأق عبوداأأأ  إن القأأأول  وامكأأأن

 آخأأ ،  لشأأخ  حأأ  شأأخ  اقأأدمها التأأي وااللتزامأأات الواجبأأات وهأأي الحمااأأ ، 

ا العاشأأق اصأأي  يأأم ومأأن حقيقيأأ ،  عبوداأأ  تمثأأل ال فهأأي ا أو comes م افقأأا  تابعأأا

cliens خأأأدمات اقأأأدمون اإلليجيأأأين الشأأأع اء ونجأأأد مكأأأان،  كأأأل فأأأي لمحبوبتأأأه 

 انصأأأ  ولأأأها. لسأأأيد  التأأأاب  اقأأأدمها التأأأي الخأأأدمات تشأأأبه للمحبوبأأأ  والتزامأأأات

 أسأأفارها فأأي حتأأى ذهبأأ  أانمأأا كظلهأأا لمحبوبتأأه اكأأون بأأثن العاشأأق تيبوللأأوس

 (.45-41-4-1 األبيات) صيدها ورحالت

 الأأه  التأأاب  تصأأ فات عأأن وتفصأأيلي  محأأددة نبأأهة ب وب تيأأوس لنأأا واقأأد 

ا لهأأأا افسأأأ  أن ومنهأأأا   (214-197-2 األبيأأأات) الجميلأأأ  محبوبتأأأه ا افأأأق  ط اقأأأا

 الخأأدمات هأأه  أن شأأك وال.  (163) حأأهائها لخلأأ  قأأدميها عنأأد واجثأأو الزحأأا  فأأي

 الشأأأاع  اقأأأو  أن غأأأ ار علأأأى للعاشأأأق،  المسأأأتم  بالحضأأأور م تبطأأأ  ع ضأأأي 

 بأأالب د تشأأع  عنأأدما اأأدها وتدفًأأ  ، (216-215 البيتأأان) لمحبوبتأأه المأأ آة بحمأأل

 تصأأ ف تحأأ  نفسأأه الشأأاع  اضأأ  أن هأأي األهأأم والخدمأأ  ، (214-213 البيتأأان)

 . (164)إشارتها رهن اكون وأن المحبوب 

ا المحبوبأأ  لسأأطوة اخضأأ  الأأه  العاشأأق اإللأأه صأأورة وتعأأد  عبوداأأ  مأأن نمطأأا

ا منهأأا اتخأأهوا فقأأد خاصأأ ،  أهميأأ  اإلليجيأأون الشأأع اء أوالهأأا وقأأد العشأأق،   أنموذجأأا

 واستشأأأهد المحبوبأأأ ،  نحأأأو بأأأالخنوع المتسأأأم السأأألو  علأأأى exemplum ومثأأأاالا 
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 :  (165)الفتاة لهه  خنوعه لتب ا  أومفالي - ه قل بثسطورة ب وب تيوس

Omphale in tantum formae processit honorem, 

Lydia Gygaeo tincta puella lacu.(3.11.17-18) 

 إلى الوصول من الليدا ،  الفتاة أومفالي،  تمكن  لقد"

 بحي ة في اغتسل  أنها بسبب الهائ ،  الجمال سمو

 ( 166)."جيجيي 

 إلأى أشأار عنأدما مناسأب  بط اقأ  العشق عبودا  فك ة عن ب وب تيوس عب  وقد

 بثنأه نفسه وص  ب وب تيوس واواصل ، domina(" المهيمن ) السيدة" بكلم  المحبوب 

 :  ”Tibur“ تيبور في اقابلها أن فيها تثم   منها رسال  اتلقى حيث كينثيا لمحبوبته عبد

nox media, et dominae mihi venit epistula nostrae: 

Tibure me missa iussit adesse mora.(3.16.1-2) 

 من م سل  رسال  وصلتني الليل منتص  في"

 إلى تثخي  دونما بالحضور فيها تثم ني موالتي

 ."تيبور

 وعليأه ، domina موالتأه مأن األوام  اتلقى عبد أنه على هنا ب وب تيوس واظه 

ا إليهأا اههب أن ا،  طائعأا  جأاء هنأا ومأن إشأارتها   رهأن لهأا عبأداا اظأل وبهأها مختأارا

 . domina(167) لكلم  ب وب تيوس استخدا 

 ففأي اإلليجيأين،  الشأع اء مأن كبيأ  عدد باهتما  األََم  - العاشق  صورة وحظي 

 هأها علأى فتأاة اجعأل بأثن تفاخ   عن ب وب تيوس اعب  المتف دة اإلليجيات من واحدة

 : (168) له خاضع  أََم  والفتن  الجمال من القدر

nunc dmirentur quod tam mihi pulchra puella 

serviat.  (2.26.21-22) 

 رائع  فتاة إن حيث اآلن،  الدهش  فلتنتابهم أال"

 ."خدمتي على تقو  الحسن

 لأه،  أمأ  كينثيأا فيجعأل ،  العشأق عبودا  في األدوار ابدل الشاع  أن هنا ونالح 
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ا مثاالا  الفق ة هه  وتعتب   األم  هي كونها وعلى له كينثيا بحب الشاع  سعادة على نادرا
(169)  . 

ا مثاالا  لمناندروس" ساموس جزا ة فتاة" مس حي  وتعتب   عبوداأ  فك ة عن مبك ا

 مأن غضأبه عأن اعبأ  الخأام  الفصل بداا  في موسخيون الشاب ن ى حيث العشق، 

 وهأو المنزل من غاضباا الشاب في حل نبيل،  أصل من فتاة باغتصاب اتهمه اله  والد 

 : لها ا يى حال  في

 
(278-280) 

 فمهمأا اأ ا ،  مأا على اآلن الفتاة شًون كل كان  إذا"

 شأغفاا أو قسأماا كانأ  وسواءا  جساماا، ( العقبات) كان 

 ." لها عبداا نفسي جعل  قد فإنني عادات،  أو زمناا أو

 وسأيل  مجأ د كأان بالعبوداأ  موسأخيون اعتأ اف إن القول امكن حال أا  وعلى

 الفعأل واشي  الفتاة،  باغتصاب والد  اتها  على لل د الوجه ماء لحف  οού 

 اعتأ ف يأم ومأن. (170)لأه احلأو ما افعل اعد فلم منه سلب  قد موسخيون إرادة أن إلى

 التأي والمعانأاة األلأم نبأ ة مأن هأها وابأدو واسأتقالله،  إلرادتأه المهأين بفقدانه العاشق

 . (171) عبوداته عن المحب إعالن تصاحب

 اعبأ  حيث" النقود من قط  يال " مس حي  في العشق لعبودا  إشارة على ونق 

ا أصأب  أنأه ليسأيتيلي  مأ  حأوار فأي ليسأبونيكوس التعي  المحب  ال بأ  لأدى أسأي ا

 :  انوسڤ

scibam ut esse me deceret, facere non quibam miser; 

ita vi Veneris vinctus, otio captus in fraudem incidi. 

(657-658) 

 كان اله  هو الحال هها  أن( العلم حق) أعلم كن 

ا أعد لم وأنني بي،  اليق  إلى تعساا،  أظل أن على قادرا

ا فغدوت انوس، ڤ ال ب  قوة كبلتني أن  للخمول أسي ا
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 ."الخادع الش   في وسقط ُ 

 وال لأه حأول ال vinctus باألغالل مصفد أو مكبل بثنه نفسه ليسبونيكوس واص 

 وقأ  بثنأه هأها اأوحي وربما ،  للكلم  الح في بالمعنى قيود  أو العشق عبودا  أما  قوة

ا  بسأبب الشأ   فأي اقأ  ن ا  للفكا  الد،وب محاوالته ورغم العشق،  مع ك  في أسي ا

 . (172) الطاغي  انوسڤ قوة

 ، "بأاكخي  التوأمتأان" مس حي  في العشق عبودا  فك ة على األب ز المثال ونجد

 بأاكخي ،  تسأمى محظيأ  حأب فأي أذنيأه حتأى غارقاا بيستوكلي وس الشاب نجد حيث

 :  قائالا  بحبه لها واعت ف

nihil est, nugae. mulier, tibi me emancupo: 

tuos sum, tibi dedo operam. (92-93)  

 وها دعابات،  مج د إنها ، (اهك ) شيء يم  لي "

،  أستسلم أنها  جهد  قصارى وأبهل األنثى،  أاتها لكِّ

 ."الخاص  شًونك أجل ومن  أجلك من

 اسأأتحال  علأى تنطأو  tibi me emancupo العبأارة أن Brophy ب وفأي واأ ى

 النحأو،  هأها إلأى واستسألم باختيأار  نفسأه حأ  رجل ابي  أن المحال من حيث قانوني ، 

 االنصأياع فأي رغبتأه عأن الشأاب اعلأن حينمأا والضأحك السأخ ا  الفقأ ة هه  وتثي 

 عليهأا انطأو  التأي واالجتماعيأ  القانونيأ  بأاألع اف الحائط ع ض ضارباا للمحظي 

 لمحبوبتأه الكامأل وخضأوعه بعبوداتأه بيستوكلي وس الشاب اق  وبهها الخضوع   هها
(173) . 

 عالقأ  فأي اتورطان الشابين والد  نجد" باكخي  التوأمتان" مس حي  نهاا  وفي

 الأههاب علأى الوالأدان،  أحد وهو نيكوبولوس،  اوافق حيث باكخي  التوأمتين م  حب

 :  قائالا  التوأمتين إلى حداثه واوجه ابنه فيه انتظ  اله  المنزل إلى

dúcite nos quo lúbet tamquam quidem addíctos. (1205)  

( عبدان) كنا لو كما تهوان حيثما كلينا فلتقتادانا"

 (174) ."لكِّ  مستسلمين
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 بأل بأه،  تأثم  مأا كأل ألداء واسأتعد ببأاكخي  عشقاا اهيم نيكوبولوس أن ونالح 

 . لها وخضوعه بعبوداته ص اح  اعت ف

 -" الحلأأي علبأأ " مسأأ حي  فأأي - Alcesimarchus ألكسأأيمارخوس المحأأب أمأأا

 أاأا  سأت  لمأدة محبوبتأه ر،اأ  مأن والأد  منعأه حينما الشداد،  وك به آالمه لنا فيص 

 العشأق عبوداأ  فكأ ة عأن بالوتأوس اعب  ال األبيات هه  وفي   (210-206 األبيات)

 عجلأ  فأي مقيأد" بثنأه نفسأه ألكيسأمارخوس اشأبه حيث مجازا ،  بط اق  بل ص اح 

ا تعنأي المسأتخدم  in amoris rota والعبأارة ، " أوصاله تمز   إلأى مشأدود أنأه ح فيأا

 . (175) الحب عجل 

 وأنأه وب اينأه،  العشق أغالل في مصفد أنه على نفسه اصور العاشق فإن يم ومن

 األبيأات هأه  فأي المحأب وابأدو العشق،  لسطوة خضوعه بسبب شيء فعل استطي  ال

 . (176) بعينها لمحبوب  ال للعشق عبداا

 

 ألفهأأا التأأي السأأ  المسأأ حيات فأأي العشأأق لعبوداأأ  مباشأأ  مثأأال علأأى نقأأ  وال

" الخصأي" مسأ حيتي فأي ذلأك إلأى مباشأ ة غيأ  إشأارات هنأا  أن غي  ت نتيوس، 

 ". فورميو"و

 هجأ ان مأن فااأدراا العاشأق اشأكو" الخصأي" مسأ حي  مأن األول المشهد ففي

 قبأل مأن واالستعباد بل والتهميش لإلهمال تع ض وكثنه أمامنا واظه  تااي ،  عشيقته

 فااأدراا إن القأول اؤكأد ما المس حي  هه  من فق ة أ  في نجد ال ذلك ورغم محبوبته، 

 موقأ  حأال بث  امثل ولكنه تااي ،  عند عبد ألنه ذك  أو المستعبد بصف  نفسه اص 

 مأن األول الفصأل فأي ونأ ا . لمشأكلته حأالا  اعأ ف ال واله  الصد كابد اله  العاشق

 تكأون وربمأا المحظيأ ،  مأن ا اأد مأا انأال حتى للجند  مكانه بت   مقتنعاا المس حي 

 : لمحبوبته المخز  خنوعه عن إعالن بمثاب  فاادراا لسان على جاءت التي العبارة

scilicet faciundumst quod vis. (185)  

 ."مؤكد أم  وهها تهوان،  ما فعل من بد ال"

 أن غيأ  ،  عبأد - عاشأق وكثنأه المسأ حي  في اتص ف فاادراا أن المالح  ومن

 . (177) المس حي  في محددة بكلمات العالق  هه  عن اعب  لم ت نتيوس
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 فأي األدوار بتبدال ا ضى اله  العاشق عن مثاالا  أاضاا نجد ذاتها المس حي  وفي

 في وق  قد كان التي بامفيال إلى أرسل خصي عبد بثنه خاا اا اتظاه  حيث حبه،  سبيل

 أنه ورغم. بها الظف  سبيل في العبودا  ذل اتحمل خصياا عبداا اكون أن واقبل غ امها، 

 لفتأ ة ولأو عبأد أنأه اآلخ ون اعتقد أن في ا غب ن ا  ، "عبد" لف  نفسه على اطلق ال

 . الحب هها بسبب معين 

 المحظيأات،  إحدى حب في وق  اله  فاادراا الشاب نجد" فورميو" مس حي  وفي

 م افأق عبأد وكثنأه منهأا وعودتهأا الموسأيقى مدرسأ  إلأى ذهابهأا أينأاء ا افقها وكان

comes تاب  مج د أو cliens لها : 

in ludum ducere et redducere. (86)  

 عودتها وفي المدرس  إلى ذهابها في ا افقها كان"

 ."منها

 واأثتي ،  العاشأق اإلله صورة أاضاا هنا  ،  العبد - العاشق صورة إلى وباإلضاف 

 كأان فلقد ، "الخصي" مس حي  في أاضاا الجمهور  العص  من النمط لهها نموذ  أول

 أكثأ  سألوكاا اسألك أن قأ ر ولهأها ،  لأه وصأدها تأااي  الفتأاة جفأاء من اعاني ي اسو

ا نفسأه عأن اأداف  فثخه ،  ذلك على جنايو الطفيلي فعاتبه ،  وتهلالا  خنوعاا  سألوكه مبأ را

 القأا  وما أومفالي،  محبوبته است ضاء سبيل في افعله ه قل البطل كان بما باالستشهاد

 . (178) ذلك سبيل في الوجه ماء وإراق  هوان من

 

Gn. 

quid nunc? qua spe aut quo consilio huc imus?

 quid inceptas, Thraso? 

Th. 

egone? ut Thaidi me dedam, et faciam quod iu

beat. 

Gn. 
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quid est? 

Th. 

qui minus quam Hercules servivit Omphalae? 

Gn. 

exemplum placet. 

utinam tibi commitigari videam sandalio caput

. 

 sed fores crepuerunt ab ea. (1021-1026)  

 خط  وبث  أمل فبث  ؟ اآلن( سيحد ) ماذا:  جنايو"

  ي اسو؟ اا ،  فعله تعتز  وماذا المكان؟ هها إلى نفد

 مأا وسأثفعل لتأااي ،  نفسي أك س سوف أنا؟: ي اسو

 . به تثم ني

  ؟( تقوله) اله  هها ما:  جنايو

 ه قأل البطأل مأن( منزلأ ) أدنأى أكون وهل: ي اسو

  ؟ أومفالي خدم  في عمل اله 

 . وجاهته له مثال:  جنايو

 بفعأل لينأ  تغأدو وهأي هامتأك ر،اأ  بوسأعي لي  آ 

ا اصدر بابها هها!  آ !  النعال ( م ورهأا عند) ص ا ا

 ." منه

 حينما لبالوتوس" األشبا  منزل" مس حي  في األم  - العاشق  فك ة ظه ت كهلك

 أن قبأل عاشأق مأن ألكثأ  محظيأ  تصب  بثن فيليماتيو  المحظي  سكافا القوادة وجه 

 (. 217 ، 216 ، 190 األبيات) العشا  كل واهج ها شيباا رأسها اشتعل

" سأأاموس جزاأأ ة فتأأاة" مسأأ حي  فأأي العشأأق عبوداأأ  فكأأ ة ظهأأ ت وهكأأها

 أن شأك وال مباشأ ة،  غيأ  بط اقأ  ت نتيأوس عند ووردت  ص ا  بشكل لمناندروس

 . (179) التعداالت بعض إدخال م  استغالل أفضل استغلها بالوتوس
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 إن قولأأه فأأي صأأواب علأأى Lyne لينأأي كأأان إذا مأأا نتبأأين أن بوسأأعنا هأأها ومأأن

 اإلليجيأأأات فأأأي العشأأأق عبوداأأ  فكأأأ ة طأأأور أو أبأأدع مأأأن أول هأأأو ب وب تيأأوس
ا لنأأا بأأدا إذ ، (180)  أصأأولها فأأي الفكأأ ة هأأه  أن الأأهك  سأأالف  األمثلأأ  خأأالل مأأن جليأأا

 ال للشأأأاع ،  الشأأأعورا  المعانأأأاة عأأأن للتعبيأأأ  مخصصأأأ  كانأأأ  وأنهأأأا ،  كوميداأأأ 

 الحأأداث اكأأون عنأأدما أخأأ ى وبعبأأارة.  العاشأأق اقأأدمها التأأي الخأأدمات لوصأأ 

ا العشأأق عبوداأأ  عأأن ا اعأأد فإنأأه للمحبوبأأ  موجهأأا  واصأأفاا مشأأاع ها وتأأ  علأأى عزفأأا

 . (181) االجتماعي  الحال  ال الشعورا  الحال  باألساس

 :  Praecpetor Amoris الحـب معلـم

  والمحظيأأأ  القأأأوادة: شخصأأأيات فأأأي عأأأا  بشأأأكل الحأأأب معلأأأم دور انحصأأأ 

 تلعبأأان شخصأأيتان وهنأأا  العاشأأق   الشأأاع  أو العاشأأق والشأأاب العجأأوز والشأأيخ

 . (182)العاشق والشاع  القوادة هما اإلليجيين،  الشع اء عند الدور هها

ا تحوالا  ب وب تيوس عند ونجد ا كأان الأه  الحأب،  معلأم دور فأي رئيسأا  مخصصأا

 . (183) الدور هها اؤد  اله  هو الشاع  فغدا للقوادة، 

 الهاتيأ ،  تج بتأه واقأ  مأن الحأب بشأًون مع فته ب وب تيوس استع ض يم ومن

ا واتحد  خاص ،  بصف  وألصدقائه عام  بصف  للعشا  نصائحه واوجه  بوصأفه كثيأ ا

ا  . الحب شًون في peritus خبي ا

 تعاليمأه إلأيهم واوجه الحب،  معلم ب وب تيوس،  اخاطبهم الهان التالميه أن والحق

 : في محدد بشكل اتمثلون

 لينكيأأأوس ، Gallus (1-10 ، 1-20 ) جأأأاللوس ، Ponticus (1-7  ، 1-9) بونتيكأأأوس

Lynceus (2 .34) ، للعشأأا  عأأا  بشأأكل أو   (ب18-2 ، 2-1) كينثيأأا amantes (1-

 اسأتخد  أحياناا وكان ، puellae (2 - 1 - 150) الفتيات أو ، (19-14-2 ،  41. ب15

 vos (2-4-1 الجمأ  المخاطأب ضأمي  أوtu (2-25 -21 ) المفأ د المخاطأب ضمي 

 (. بعد  وما

 إلأيهم اوجأه الأهان األشأخاص اكأون ،  الحأاالت كل في ،  أنه نجد حال أا  وعلى

 . (184) عاطفي  بتجارب ام ون عشاقاا ذك  ،  عد  أو االسم بهك  سواء حداثه، 
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 منطلأق مأن( 34.  2) لينكيأوس الشأاع  صأداقه إلأى حداثه ب وب تيوس واوجه

 العاشأق المحأب تعلأيم فأي اإلليجيأ  هه  هدف واتمثل الحب،  شًون في وحنكته خب ته

 :  (185) فيها اقول عاطفي  نصائ  له واسد  متعته،  على الحفاظ كيفي 

nec tu iam duros per te patieris amores: 

trux tamen a nobis ante domandus eris.  (234. 

34-35)  

 فيجب القاسي،  الحب واالت تكابد أال( أردت) إذا"

 ."الوحش( هها) ت واض قبلها علينا

 :  قائالا  اضي  يم

aspice me, cui parva domi fortuna relicta est 

nullus et antiquo Marte triumphus avi, 

ut regnem mixtas inter conviva puellas 

hoc ego, quo tibi nunc elevor, ingenio! 

(2.34.55-58)  

 حظي سوى منزلي في باقياا اعد فلم إلي   انظ "

 منه الطال  بيمن اتص  بفوز( أح ) ولم العاي ، 

 ملكي  حظوة أنال أن بغي  العتيق،  مارس اإلله( عهد)

 وها بمعاش تهن، ( وأنعم) الفتيات بين ضيفاا وأصب 

 . "ألمعيتي بفضل وا تف  اعلو اآلن( نجمي) هو

ا  الشاع  على الثناء ازجى أن بعد( 82 ،  81) البيتين في حداثه اختتم ن ا  وأخي ا

 : (186) قائالا  ف جيليوس

non tamen haec ulli venient ingrata legenti, 

sive in amore rudis sive peritus erit. (2.34.81-82)  

 هه  اطال  من إلى( العشا ) افد فسوف ذلك وم "

 من أو الحب،  اخب  لم  من منهم سواء  المباه ، 

ا سيغدو ا خبي ا  ."فيه محنكا
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ا بوصفه دور  في ب وب تيوس واستم   الشأاع  إلأى حداثأه واوجأه للحأب،  معلمأا

ا احأاول كان األخي  ألن معه اتعاط  اله  العاشق،  الشاع  بونتيكوس،  الملحمي  عبثأا

 . (187)( 6-5.  7.  1) القلب متحج ة قاسي  محظي  است ضاء

 واوجأأه ، (10-1) الحأأب معلأأم بأأدور أخأأ ى مأأ ة العاشأأق - الشأأاع  واضأأطل 

 ومأن مجملهأا،  فأي توجيهيأ  أو تعليميأ  تكون أن تكاد إليجي  في جاللوس إلى نصائحه

 الشخصي ،  تج بته يمار له اسد  إنه لجاللوس ليقول الف ص  انتهز ال ،ا  هه  منطلق

ا احقق لم العال  هها أن ابدو ولكن ا العأال  اجأد لأم إذ اآلخ ان،  م  إال نجاحا  مأ  نفعأا

 وبينمأا لآلخأ ان،  النفأ  إسأداء واأ و  ،  نفسأه إفادة عن عاجز فهو نفسه،  ب وب تيوس

 عأن اآلال  واخفأ  أصأدقاء  اسأاعد نأ ا  وف اسأته،  الحأب ضأحي  بثنأه نفسه اص 

 (. 31-21- 10-1( )20-13- 10-1) اآلخ ان

 على اقو  ال دوافعه عن النظ  بغض الحب مبدأ أن اتض ( 20-1) اإلليجي  وفي

 .  (188) األسطور  الجانب إلى استند بل الهاتي  الشاع  تج ب 

ا اولي ب وب تيوس أن ن ى يم ومن ا اهتمامأا  التأي الهاتيأ  وتجاربأه لخب اتأه كبيأ ا

ا تعتب   العشأا  مأن سأامعو  اطبقهأا أن تقتضأي والتأي ،  الحب بشًون لمع فته مصدرا

 . ح فياا

 معلأم دور أن فسأنجد ال ومانيأ ،  الكوميأداا علأى الضأوء من مزاداا ألقينا أننا ولو

 .  والشاب والم بي  والمحظي  القوادة من كل به قام  إذ ،  مع وفاا كان الحب

 مسأأ حي  فأأي اظهأأ  للحأأب معلمأأ  بوصأأفها القأأوادة شخصأأي  علأأى مثأأال وخيأأ 

 حتأأى المأأال بتأأوفي  أرجي ابأأوس الشأأاب كلياراتأأا القأأوادة تنصأأ  فعنأأدما ، "الحميأأ "

 الصدد هها في عدادة تعليمات إليه وتوجه بها مغ   هو التي بمحظيته افوز أن استطي 

 (. 177-150 األبيات) فتاته من مثربه انال كي

 هأه  حأداثها توجأه ولكن للحب،  معلم  بوصفها دورها في كهلك كلياراتا وتستم 

 امتلأك ال الأه  أرجي ابأوس عأن باالبتعأاد تنصحها حيث فيالانيو  المحظي  إلى الم ة

 فأي به تنعم وت ف هدااا من تثمل ما إليها اقد  أن بوسعه ولي  باأللفاظ،  التشد  سوى

 ومأا 506 البيأ ) ل غبتهأا ت ضأخ أن إلأى وتوبخهأا تلومهأا أن تسأتنك  وال حياتهأا، 
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 (. بعد 

 فتسأدى ، "الحمأاة" مسأ حي  فأي الحأب معلأم دور كأهلك" سأي ا" القأوادة وتلعب

 (. 79-58 األبيات) فيلوتي  للمحظي  واإلرشاد النص 

ا األم  اختل  وال  والم بي  القوادة تقو  حيث ، "األشبا  منزل" مس حي  في كثي ا

-186 األبيأات) فيليماتيو  المحظي  إلى نصائحها وتوجه الحب معلم بدور أاضاا سكافا

209 )(189) . 

 :  Neglegens Amoris العشق في  التجاهل أو الصد

 الحأب ازاأد التجاهأل أن اأ ى إنه حيث إليجاته   في الفك ة هه  ب وب تيوس اؤكد

 : (190)والتكب  الخيالء من العشا  اشفي ناج  عقار أنه كما ،  اشتعاالا 

hoc sensi prodesse magis: contemnite, amantes!  

sic hodie veniet, si qua negavit heri. (2-14.19.20) 

 أاها فهيا مفيد،  ناج ( حل) هها أن أحسس  لقد"

 تفد سوف( فالمحظي (! )الخليالت) ازدروا العشا ، 

 ."باألم  رفضتك أنها لو اليو ،  إليك

 معاملأ  معاملتأه أو عنأه باالبتعأاد إمأا عاشأقها تعاقب المحبوب  كان  فقد يم ومن

 العاشأق غيأ ة بإيأارة كفأيالا  هأها وكان آخ ،  عاشق إلى بالتق ب غي ته إيارة أو سًي ، 

 . (191) وعنفه وغضبه

 وشأكه،  ب وب تيأوس غيأ ة تثيأ  بثن كينثيا تنص  أكانثي  ن ى أخ ى فق ة وفي

 (. 32-29-5-4) أموال من تطلبه ما ادف  أن مستعداا آخ  عاشقاا لداها بثن تتظاه  وأن

" نفسأه المعأهب" مسأ حي  ففأي ال وماني ،  الكوميداا في أاضاا الفك ة هه  وتظه 

 وجأد أنأه لأه واؤكأد( خأ امي  ابأن) كليتيفو غي ة اثي ( خ امي  عبد) سي وس ن ى

 : (192) الليل أحضانها في امضي أن أجل من جند  م  تتفاوض باكخي  محظيته

haec arte tractabat virum, 

ut illius animum cupidum inopia incenderet; 

eademque ut esset apud te hoc quam gratissimum.  
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(Heaut. 366-368)    

 تشعل كي وحنك ،  بمهارة ال جل م  تتص ف كان "

 بهج  مبعث كان هها ولعل بداللها   مشاع   أوار

 ."لك فائق وس ور

 والطفيلي ي اسو الجند  بين حداثاا أاضاا ن ى لت نتيوس" الخصي" مس حي  وفي

 فااأدراا،  هأو آخأ ،  عاشأق مأ  الغأزل ط اأق عن ي اسو غي ة تااي  فيه تثي  جنايو، 

 عالقأ  لأه أنأه واأدعي ،  بالمثل تااي  غي ة اثي  بثن ي اسو الجند  جنايو انص  وهنا

 : (193)( بعد  وما 434 البي ) بامفيال هي أخ ى،  بمحظي 

Th.  

sed heus tu, purgone ego me de istac Thaidi, 

 quod eam me amare suspicata est? 

Gn. 

nihil minus. 

immo auge magis suspicionem.   (Eun. 434-

436)  

ا لكن: ي اسو"  مأن أتب أ أن علي كان هل...  لك سحقا

 فأي ارتابأ  ألنهأا ، (بهأا عالقتي من) وأتنصل تااي 

  أحبها؟ أنني

ا.  هأها مأن أقل ال: جنايو  جأهوة تزكأي أن عليأك حقأا

 ." ورابتها شكها

 ف ونيسأأيو  المحظيأأ  تتالعأأب لبالوتأأوس( ت وكولينتأأوس) الفأأ  مسأأ حي  وفأأي

 األخأال ،  فاسأد أيينأي شأاب أولهأم: واحأد آن في عشا  يالي  بمشاع  ذاتها بالط اق 

 . (194) رافي شاب وآخ هم متفاخ ،  جند  ويانيهم

 :  Morbus Amoris مرًضا بوصفـه الحب

 ،  (195) الحأب إليجيأات فأي شيوعها وكها م ضاا،  بوصفه الحب فك ة أهمي  تكمن
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 .  (196)األدب في طوال تاراخ لها أن ابين مما

 فهأو أعمأى،  لأي  العاشأق ولكن عضال،  م ض الحب أن اإلليجي الشاع  وا ى

ا واعلم إرادته،  بمحض الحب في اق   كمأا فيأه،  نفسأه وضأ  الأه  الموقأ  مغبأ  تماما

ا ادر   . (197)جيداا تبعاتها واع ف للحب،  الم ضي  األع اض تماما

 مأ ض بثنه الحب اوص  حيث ب وب تيوس عند موارب  دون الفك ة هه  وتتجلى

 . (198) سقم أو

ا استم  خباالا  كان لكينثيا حبه أن إلى األولى اإلليجي  في ب وب تيوس واشي   : عاما

ei mihi, iam toto furor hic non deficit anno. (1.1.7)  

 ." كامل عا  لمدة الخبل هها افارقني لم"              

 

 :الجنون هها أسباب أحد سوى اكن لم كينثيا جمال أن كهلك واؤكد

 

haec sed forma mei pars est extrema furoris.  (1.4.11)  

 ."جنوني( أسباب من) جزء سوى لي  الفائق جمالها لكن"

 : (199) ب وب تيوس مثل الحب ج اء بالجنون اصاب جاللوس أاضاا ون ى

quid tibi vis, insane? meae sentire furores?  (1.5.3)  

 مأأن أصأأابني بمأأا تحأأ  أن ؟ المخبأأول أاهأأا تبغأأي مأأاذا"          

 " جنون؟

 :  الم اض لقلبه الشفاء طلب في أصدقائه إلى ب وب تيوس واتوسل

quaerite non sani pectoris auxilia . (1.1.26)  

 ." المعتل لقلبي( لعال ) عون عن لي ابحثوا"      

 عنأدما(  7-13-1) وجأاللوس( 17-9-1) بونتيكوس شحوب إلى إشارات وهنا 

 ، (6-6-1) لب وب تيأوس حبهأا بسأبب كينثيأا وجأه لأون تغيأ  وإلى الحب،  بداء أصيبا

 ذكأ  انأدر ولكأن ، (39-15-1) غ امأه أو منافسأه علأى تظه  التي ذاتها واألع اض

 ال قليلأ ،  إشأارات سأوى األخ ى الكتب في ت د لم إذ األول،  الكتاب خار  الفك ة هه 
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 شأوقه جأ اء مأن بالشأحوب اصأاب أن في رغبته عن ب وب تيوس اع ب حينما سيما

 . (200)لكينثيا

 الأه  جأاللوس صداقه ب وب تيوس احهر األول الكتاب من الخامس  اإلليجي  وفي

 الجنأون إلأى بجأاللوس الحأال انتهي أن اتوق  ون ا  كينثيا،  نحو العار  شوقه عن اعب 

 وفقأدان الجسأد  التوازن وانعدا  والوهن والتخبط والخوف والدموع والح ق  واألر 

 .  (201) الوزن

 (202) منأأه شأأفاء وال للحأأب عأأال  أو بأأ ء هنأأا  لأأي  أنأأه ب وب تيأأوس واأأ ى

 قسأأوة العأأال  أنأأواع أشأأد تج اأأب فأأي رغبتأأه عأأن اعأأ ب ذلأأك مأأن الأأ غم وعلأأى. 

 :  الكي أو الج اح  أو البت  هو العال  كان لو حتى القدام،  الطب في

fortiter et ferrum saevos patiemur et ignes.  (1.1.27) 

 ." النار وكي السكين ألم شجاع  بكل سثتحمل"        

ا هنأأا  لأأي  أنأأه اأأ ى كأأان ب وب تيأأوس أن مأأن الأأ غم وعلأأى  للحأأب،  عالجأأا

 والفأأأ ا  السأأأف  أن شأأأك وال المالئأأأم،  العأأأال  المطأأأاف نهااأأأ  فأأأي اكتشأأأ  فإنأأأه

 نظأأأ  وجهأأأ  مأأأن الأأأداء هأأأها عأأأال  ط ائأأأق مأأأن كأأأانوا المحبوبأأأ  عأأأن والبعأأأد

 (204) الحأأب مأأن والتأأداو  الخمأأ ،  إدمأأان إلأأى اللجأأوء كأأهلك ، (203) ب وب تيأأوس

 .  (205) آخ  حب في بالوقوع

 علأى اعملأوا أن بالسح  متم سون هم من ب وب تيوس اطلب ذلك إلى وباإلضاف 

ا،  الحب عن محبوبته قلب ص ف  ال وحتأى الهمأو  وتكابأد اآلال  تعأاني ال حتأى تمامأا

 . (206) منه شحوباا أكث  تصب 

 بالوتأوس ن ى حيث ال وماني ،  الكوميداا في م ضاا،  بوصفه الحب فك ة وتتك ر

 وجيمناسأأأيو  Selenium سأأأيلينيو  المحظيتأأأين اقأأأد ( 74-71 ، "الحلأأأي علبأأأ )"

Gymnasium عضاالا  م ضاا بوصفه الحب طبيع  تناقشان وهما  . 

Sel. 

ad istam faciem est morbus, qui me, mea Gymnasiu

m, macerat. 
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Gymn. 

 perfidiosus est Amor. 

Sel. 

ergo in mé peculatum facit. 

Gymn. 

bono animo es, erit isti morbo melius. 

Sel. 

confidam fore, 

si medicus veniat qui huic morbo facere medicinam

 potest. 

 الأه  فأالم ض ،  ذلك م  أفعل أن عساني ماذا: سيلينيو "

 (. الحب) هو جيمناسيو ،  عزازتي اا ،  أصابني

 . خداع خائن الحب: جيمناسيو 

 وغنمي بث وتي اههب فهو إذن: سيلينيو 

 فأأهلك مطمًنأأ ،  نفأأ  ذات تكأأوني أن عسأأى: جيمناسأأيو 

 . األفضل هو سيكون

 الطبيأب أن لأو كهلك سيكون األم  أن في سثيق: سيلينيو 

 ." الم ض لهها عقار إعداد واستطاع أتى، 

ا تشأابهاا هنأا  أن إشأارات مأن سأبق مأا خالل من جلياا ابدو يم ومن  بأين واضأحا

 ال ومانيأ ،  الكوميأداا فأي وردت التأي واألفكأار ،  اإلليجيأات فأي وردت التأي األفكار

ا،  بوصأفه والحأب العشق في والتجاهل الحب ومعلم العشق عبودا  خاص   ممأا م ضأا

 . كوميدا  أصول لها كان  اإلليجيات في وردت التي األفكار هه  بثن اقط 

 ( : المواقف) المشــاهد

 regina اإلليجيأأات ملكأأ ( 8 -4) ال ابأأ  الكتأأاب مأأن الثامنأأ  اإلليجيأأ  تعتبأأ 

elegiarum مأن واضأح  محاولأ  وتعتبأ  أعماله،  أروع من وواحدة ب وب تيوس عند 
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 . (207)النقاد آراء بإجماع خالص  كوميداا تقدام بهدف جانبه

أ نحأو شأط ها كينثيأا تأولى اإلليجيأ  هأه  وفي  أو الشأعائ  بأثداء متعللأ  اأو ڤالنأ

 وهنأا آخأ ،  عاشأق مقابلأ  األمأ  حقيق  في نيتها كان  بينما ، (16-3األبيات) الطقوس

 ( . 26-17 األبيات) فحشها ومدى وقاحتها ب وب تيوس اؤكد

 وفيللأأي  Teia تيأأا همأأا محظيتأأين،  إليهأأا اأأدعو كبيأأ ة وليمأأ  ب وب تيأأوس واقأأيم

Phyllis ألنهمأا مخيلتأه   أبأداا تفارقأان ال إنهمأا واقأول ،  نفسأه عن والت وا  لمالطفته 

 تثيي  على فكاهي  تعليقات الشاع  واورد   (. 34 ، 33 البيتان) كينثيا بمحبوبته تهك انه

 . (208) المحظيتين هاتين سلو  في الش اب

 هأدى غيأ  علأى الجميأ  واهأ ول المائأدة تأنفض وقتًأه فجأثة المصابي  وتنطفئ

 الغاضأب  وتصأ فاتها لكينثيا المتوق  غي  الدرامي الدخول ن ى يم ، (46-43 األبيات)

 لينتهي ،  المنزل خار  مس عات اه ولن الالتي المحظيات خاص  الحاض ان،  كل م 

 المنزل في ركن إلى آوى أن بعد السم  است   ليجداموس ون ى. مثساوا  نهاا  الحفل

( 56 ،  55) البيتأين فأي المشأهد هأها فأي الجوه ا  النقط  وتتجلى(. 54-44 البيتان)

ا ب وب تيوس واف   ال بات،  بإحدى كينثيا المحظي  ب وب تيوس اشبه عندما  مأن خوفأا

 domina ومسأأيط ة مهيمنأأ  امأأ أة ألنهأأا بأأل ال بأأات،   إحأأدى تشأأبه ألنهأأا ال غضأأبها

 .  (209)( 63-59 األبيات)

 واتالعأأب فوزهأأا،  بعأأد للصأأل  شأأ وطها كينثيأأا تفأأ ض المشأأهد نهااأأ  وفأأي

 ومأن ، (73-71 األبيات) والعسك ا  القانوني  بالمصطلحات متك ر بشكل ب وب تيوس

 ركبتيأه علأى اجثأو وهأو اليأائ  ب وب تيأوس اتخيأل أن بوسأعه اكون اإلليجي  اطال 

 القأانون إعأالن فأي كينثيأا وتبأدأ ، (210) كينثيأا قأدمي إلى اصل أن جدوى دون محاوالا 

 . (211)( 74 البي ) واضح  قانوني  بلغ  ب وب تيوس عليه سيسي  اله 

ا  ، (79 البيأ ) السم لها وض  ألنه للبي  ليجداموس اع ض أن كينثيا تطلب وأخي ا

 هأها اأزول حتى كينثيا ش وط جمي  على وموافقته استسالمه ب وب تيوس اعلن أن وما

 انتصأارها فأي العليأا اليأد ذات بثنهأا كينثيأا توص  أن عجب وال ، (82 البي ) التوت 
 المحظيأات،  آيأار مأن البيأ  وتطهأ  بقسأوة،  ب وب تيأوس بتعني  كينثيا وتقو .  (212)
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 .  (213) اإلليجي  نهاا  في الوئا  واتم

 أن وبوسأعنا ، (214) متميأزة فكاهيأ  بثنهأا المشأهد هها أحدا  توص  عا  وبشكل

" الحميأ " مسأ حي  ففأي:  ال وماني  الكوميداا في الموق  لهها مشابه  مواق  ن صد

 المحظي  أحضان في داماانيتوس زوجها لتجد كلياراتا القوادة منزل إلى أرتيمونا تندف 

 (. بعد  وما 880 البي ) اللقاء هها صفو وتعك  غضباا فتستشيط فيالانيو 

 كمأا النأ د لعبأ  امارسأان كانأا فيالانيأو  ومحظيته داماانيتوس أن بالهك  وجدا 

 دامأاانيتوس العاشأق الأزو  إلقأاء واعتبأ  وفيللي ،  تيا والمحظيتين ب وب تيوس افعل

 . (215)أرتيمونا دخول قبل شؤ  نها  بمثاب  للن د

 فعأل رد مأ  ومحظيتأه،  زوجهأا على تنقض عندما أرتيمونا فعل رد اتشابه كهلك

 .  (216) والمحظيتين ب وب تيوس تجا  العني  كينثيا

 لب وب تيأوس كينثيأا جانأب مأن والوعيد التهداد مشهد اهك نا ذلك إلى وباإلضاف 

 53 البيأ " )الأههب ج ة" مس حي  في ستافيال تجا  اوكليو جانب من العني  بالتهداد

 . (217)( بعد  وما

 حأد إلأى اتمأاس بما اإلليجي  هه  في سائدة سم  والعسك ا  القانوني  اللغ  وكان 

 .  (218) ال وماني  الكوميداا م  بعيد

 دور مأ  اإلليجيأ  هأه  فأي ليجأداموس العبأد دور بين واض  تماس أاضاا وهنا 

ا بوصفه اظه  حيث ،  ال وماني  الكوميداا في النمطي العبد ا شخصأا ا،  ب اًأا  اخأد  هادئأا

ا عبداا كينثيا تعتب   ذلك ورغم اثم  ،  بما واصدع تكل ،  دون سيد   علأى اتسأت  مأاك ا

 . (219)( 80-79 البيتان) العاطفي  عالقاته على واشجعه سيد 

 اسأتبعاد بوسأعنا فلأي  ،  اإلليجيأ  هأه  فأي الفكاهأ  عناصأ  عأن النظأ  وبغض

 . (220) ال وماني  الكوميداا في سائدة سم  بوصفهما والمفاجثة الت قب عنص  

ا نجأد الثالأث الكتأاب مأن السادسأ  اإلليجيأ  وفي  وعبأد  ب وب تيأوس بأين حأوارا

 ورغبتأه مشأاع   وصد  كينثيا لمحبوبته وإخالصه حبه الشاع  فيه اؤكد ليجداموس، 

 (. 8-1-6 - 3) نفسها المشاع  محبوبته تبادله أن في

( 310-285) األبيأات فأي ورد ما اشبه المشهد هها أن Gollnish جولنيش واؤكد
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 كلينيأا سأيد  Syrus سأي وس العبأد اخبأ  حيأث ،  (221)" نفسأه المعأهب" مس حي  من

Clinia أنتفيال منزل في شاهد  بما Antiphila طوالأ  فتأ ة منأه كلينيأا بهأا التق لم التي 

 .  نحو  مشاع ها حقيق  اع ف وال

 مأن السادسأ  اإلليجيأ  بأين تشأابهاا هنأا  أن اأ ى جلأونيش أن مأن ال غم وعلى

 أن اؤكأد فهأو ، " نفسأه المعأهب" مسأ حي  مأن( 310-258) واألبيأات الثالث الكتاب

 مسأ حي  علأى ال لمناندروس األصلي  المس حي  منوال على إليجيته نس  ب وب تيوس

( 130) والشأأهرة األبيأأات هأأه  بأأين واضأأ  تشأأابه وجأأود أسأأاس علأأى ت نتيأأوس، 

 . (222) لمناندروس

" الخصأي" لمسأ حي  االفتتأاحي المشأهد اشأبه المشأهد هأها إن القول امكن كهلك

 واشكو والتوجيه النص  بارمينو عبد  من فاادراا اطلب عندما وذلك ، (80-1 األبيات)

 . تاا  محبوبته تص فات من إليه

 فأي سأي وس العبأد اشأبه ب وب تيأوس إليجي  في ليجداموس العبد أن ن ى وهكها

 كلينيأا فأإن كأهلك ، " الخصأي" مسأ حي  فأي بارمينو والعبد" نفسه المعهب" مس حي 

 فااأدراا الشأاب وكأها عبأد  مأن أنتيفأيال مشأاع  حقيق  لمع ف  الفضول به استبد اله 

 مأن نحأو  مشأاع ها ومع فأ  كينثيا ود اخطب اله  ب وب تيوس كبي  حد إلى اشبهان

 . كينثيا تشبهان وتااي  أنتيفيال وكهلك ليجداموس عبد 

 بنيأل ليجأداموس عبأد  الشأاع  اعأد وهنأا وعبد  ب وب تيوس بين الحوار وانتهي

 أن تعهأد كمأا ،  تجاهه كينثيا محظيته مشاع  صد  من اتثكد أن استطاع أنه لو ح اته

 تعأ ض نمطيأ  غوااأ  أو رشأوة وهأه  ،  محظيتأه وبأين بينه التي المشكالت كل انهي

 ،  وشأحوبه الوجأه اصأف ار لدرجأ  الحأب بأه اسأتبد الأه  سأيد  جانب من العبد على

 . وإخالصه ومساعدته عبد  خدمات على للحصول

 ، (1192 البيأ " )المغأ ور الجنأد " مسأ حيات نهااأ  مأ  النهااأ  هه  وتتشابه

 . (223)(بعد  وما 428 البي " )الصغي  الق طاجي"و ، (153-152 البيتان" )التاج "و

ا ب وب تيوس عب  ولقد  العبيأد كأان التأي السأيً  المعاملأ  عأن إليجياتأه فأي أاضأا

 العبيأد تنتظأ  كانأ  التأي المختلفأ  التعأهاب وسأائل من كبي  عدد إلى فيشي  ،  القونها
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 إلجبأار  السأاخن بالحداأد ليجأداموس كأي اأتم أن تتمنى كينثيا ن ى حيث ،  المخادعين

 . (224) اقت فها التي بالج ام  االعت اف على

 جأدائل مأن معلقأ  وهأي كينثيأا خادمأ  الالجأي جلأد إلى ب وب تيوس اشي  كهلك

 ضأأخم  خشأأبي  كتلأأ  فأأي قأأدميها مأأن بتأأالي الخادمأأ  تقيأأد تقييأأد وإلأأى (225) شأأع ها

codeximmundus (226) . 

 المخأادعين العبيد تنتظ  كان  متعددة تعهاب وسائل على الضوء بالوتوس والقي

 أو المحأأاج  فأأي والعمأأل والسالسأأل والسأأياط والجأأوع بأأالقيود والتكبيأأل الجلأأد مثأأل

ا خطث اقت فون كانوا الهان العبيد أما. الطاحون   وكانأ . بالسالسأل اقيأدون فكانوا فادحا

 قيأود وكأها العبأد،  خطأورة حسأب والقيأود والسالسأل األغالل من مختلف  أنواع هنا 

 و لليدان manicae و للقدمين compedes  ، pedicae:  ومنها المختلف ،  الجسم ألجزاء

boiae  ، الجلدا  السياط عن فضالا  لل قب nervae (227) . 

 عند أو ب وب تيوس عند سواء الغاضب  التهدادات هه  مثل أن بالهك  الجدا  ومن

 فأي تنفأه ال كانأ  التهداأدات هأه  إن حيأث الجأد،  محمأل على تؤخه تكن لم بالوتوس

 . (228)األحيان أغلب

 فيأأه اصأأ  الثأأاني الكتأأاب مأأن عشأأ  السادسأأ  اإلليجيأأ  فأأي آخأأ  مشأأهد ولأأدانا

 كينثيأا ود كسأب فأي الشاع  لمنافس  إلي اا مدان  من وفد اله  الب ااتور،  ب وب تيوس

 ب وب تيأوس اشأج  وهنأا. (230)يأ   أنأه رغأم (229) أحمأق شخ  أنه وابين وحبها، 

 مأا واسأتغالله حبها في وق  اله  الب ااتور هها غباء من االستفادة على كينثيا محبوبته

 :  سبيالا  ذلك إلى استطاع 

praetor ab Illyricis venit modo, Cynthia, terris,  

maxima praeda tibi, maxima cura mihi. )231( .  

 :  أاضاا واقول

quare, si sapis, oblatas ne desere messis  

et stolidum )232(  

pleno vellere carpe pecus )233(.  
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 الغنيم  تت كي فال الفطن  من  شيء لداك إذا حسناا، "

 بقلب األحمق البهيمَ  هها ولت اوغي لك،  المقدم 

 ."لها حد ال م اوغ  جسور

 التأي محظيتأه فأي الب ااتأور مشأارك  فأي مشأكل  ب وب تيأوس اأ ى ال يأم ومن

ا لنأا هأها وابدو احبها،   اإلليجيأ  منأه ظهأ ت التأي المف طأ  غي تأه مأ  اتسأق ال أمأ ا

 . األولى

 فاادراا فيها اوافق التي لت نتيوس" الخصي" مس حي  ونهاا  المشهد هها واتشابه

 ، (1084-1072 األبيأات) تأااي  المحظيأ  حأب فأي لأه ي اسو الجند  مشارك  على

 التأي غي تأه مأ  متسأق غيأ  ابأدو ي اسأو بمشأارك  فااأدراا رضا أن نجد أاضاا وهنا

 باالبتعأاد لث اسأو السأابق تهداأد  مأ  وكأها المسأ حي  من األولى المشاهد منه ظه ت

 . (234)( 1065 - 1063 األبيات) عنها

 بوصأأفها تقأأ أ أن اجأأب ب وب تيأأوس إليجيأأات إن عأأا  بشأأكل القأأول وامكأأن

 اإلليجيأأ  وتعتبأأ  ونهااأأ ،  ومنتصأأ  بدااأأ  مأأن مكونأأ  حبكأأ  لهأأا أن أ  قصأأ ، 

 وبأأين القصأأ ،  نهااأأ  فتعأأد األخيأأ ة اإلليجيأأ  أمأأا الحأأب،  لقصأأ  مقدمأأ  االفتتاحيأأ 

 والغيأأ ة واألمأأل واليأأثس والأأوداع الحأأب جوانأأب كأأل تنأأاول اأأتم اإلليجيتأأين هأأاتين

 .  (235) والوحدة

 لغأأ  مأأن تقتأأ ب اإلليجيأأ  هأأه  لغأأ  إن القأأول امكأأن المشأأاهد هأأه  إلأأى وإضأأاف 

 اإلليجيأ  هأه  فأي ب وب تيأوس عنأد تتكأ ر معينأ  كلمأات وجأود خأالل من الكوميداا

maledicta( "2 ): " شأاكل  على ،  ال وماني  الكوميداا في بوف ة توجد ولكنها وحدها، 

 ، "اهأأددminitari( "7" )" ، "اغأأزو - اهأأاجمinvadere( "5" )" ، "لعنأأات - إسأأاءات"

"aequales( "21" )متعاصأأأأ ان - متسأأأأاوان - متشأأأأابهين" ، "offendere( "40 )

  .(236")اخطئ - افشل - اسيء - اض ب"

 مأن عليهأا طأ أ ومأا الحداث  اليوناني  الكوميداا أن إلى الباحث اخل  سبق ومما

 المواقأ  مأن الكثيأ  منأه انطلقأ  الأه  األسأاس بمثابأ  كانأ  التيني  تطوا  عمليات

 شأأع اء اأأد علأأى والمفأأ دات والحبكأأات واألفكأأار النمطيأأ  والشخصأأيات الكوميداأأ 
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 . (237) ال ومان اإلليجيات

 صأأورهم لصأأياغ  نمأأاذ  علأأى أعمأأالهم فأأي وقفأأوا الشأأع اء إن القأأول وامكأأن

 مأا كثفضأل الحداثأ  اليونانيأ  الكوميأداا مؤلفي منوال على ونسجوا الخاص  وأفكارهم

ا شك،  دونما لسابقيهم،  اكنون كانوا إنهم حيث اكون،  ا احت اما  . بالغين وتقدا ا

 أخأهوا وأنهأم ال ومانيأ  بالكوميأداا أاضاا تثي وا قد اإلليجيات شع اء أن راب وال

 . (238) أعمالهم طبيع  م  تتفق التي الموضوعات عنهم

 المأوطن إلأى انتميأان وبالوتأوس ب وب تيأوس أن نع ف أن المصادف  قبيل ومن

 بالحيأاة إحساسأهما فأي مشأت ك  عناصأ  وهنأا  ، Umbria أومب اأا مدانأ  وهو ذاته، 

 .  (239) وتدفقاا حيوا  تفيض التي لغتها عن فضالا  المختلف  وألوانها المتنوع  بثبعادها

 اقأد  فنأ ا  اإلليجيات شاع  أما ،  للحياة مبسط  ر،ا  الكوميد  الشاع  لنا واقد 

 .  والتناقضات بالمشكالت الحافل  الث ا  الحياة

 الكوميأداا كتأاب أعمأال جنباتهأا بأين تضأم كانأ  ب وب تيأوس مكتب  أن شك وال

ا شأأيًاا تكأن لأأم بأالطب  ولكنهأأا وت نتيأوس،  وبالوتأأوس منانأدروس العظأا   لأأو مأهكورا

 أعمأال ب وب تيأوس قأ أ كأهلك. وكاليمأاخوس واوربيدا  هومي وس بثعمال قورن 

 ضأالته تحداأداا كاليمأاخوس أعمأال فأي وجأد ولكنأه وكأاتوللوس،  ولوك اتوس إنيوس

 مأن أكثأ  نشأ  وبعأد ال ومأان،  كاليمأاخوس أنأه على نفسه إلى انظ  كان بل األدبي ، 

 ألعمأال والقأ اءة اإلطأالع مأن لمزاأد أيينأا نحأو شأط   اأولي أن ق ر أعماله نص 

 . (240) مناندروس

 شأأع اء إلأأى بأأدانهم صأأ اح  اعت فأأوا لأأم اإلليجيأأات شأأع اء أن مأأن وبأأال غم

 وآخ ان وت نتيوس بالوتوس بمس حيات علم على كانوا - الغالب في - فإنه الكوميداا، 

 . (241) ال وماني  الكوميداا كتاب من

 تنصأ  اله  الموق  في خاص  مناندروس،  إلى ص اح  اشي  ب وب تيوس ونجد

 تجعأل وال عشأاقها علأى والخداع المك  تمارس أن كينثيا المحظي  أكانثي  القوادة فيه

 لو وحتى ،  منها والتق ب ودها اطلب من امت  ما كل تفعل وأن ،  اعتبار أ  لمشاع ها

 المحظيأ  إلأى ب وب تيأوس اشأي  وهنا.  (242) حهو  تحهو أن فعليها الثمال  به استبدت

 بالسأي  المحظيأات واطالأب ذاتأه باالسم مناندروس مس حيات في ظه ت التي تااي 



 النيل أبو ربيع حاتم

405 
 
 

ا استخد  ب وب تيوس إن القول امكننا يم ومن.  (243) منوالها على  وموضأوعات أفكأارا

 أن بالضأ ورة اعنأي ال هأها ولكن كوميدا  أصول ذات وشخصيات ومشاهداا وحبكات

 . الكوميداا رحم من انبثق  اإلليجيات

 :الهوامش

 
(1) Smith (K.F.), The Elegies of Albius Tibullus, Darmstadt, 1964, p. 23, n.1.  
(2)  Luck (G.), The Latin Love Elegy, London, 1959, p. 43. 

  الرومانية،  والكوميديا الحديثة  اليونانية الكوميديا من  بكل  دراية  على كان  بروبرتيوس  أن  الباحثين من   العديد يرى( 3)

  الشعر  طريق  عن  مباشرة  غير بطريقة كانت اإلليجيات  إلى  دخلت التي الكوميدية   األفكار من  كثيًرا  وأن
 .  السكندري

Leo (F.), Plautinische Forschungen, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1912, pp. 128-
129; Yardley (J.C.), Comic Influences in Propertius, Phoenix, Vol. 26, No. 2, 1972, pp. 
134, 138; Wheeler (A.L.), Erotic Teaching in Roman Elegy and the Greek Sources, Part 
I, Classical Philology, Vol. 5, No. 4, 1910, p. 442.  

(4)  Luck (G.), Op. Cit., p. 44; Konstan (D.), Sexual Symmetry, Love in the Ancient Novel and 
Related Genres, Princeton, 1994, p. 159.  

(5)  Barsby (J.), Ovid, Amores I, Oxford, Reprint, Oxford, (1993), p. 91; cf. Digesta 23.2.43 
and Ulpian Fragment, 13.2.  

  مكيوون يؤكد  إذ  روما،  في موجودة  تكن  لم  القوادة  وظيفة أن  إلى  أشارت حينما صواب   على بارسبي  تكن لم ما رب  
(Mckeown )روما  في الدعارة منازل  تدرن الالئي القوادات   وجود  . 

Mckeown (J.C.), Ovid, Amores, Text, Prolegomena and Commentary in Four Volumes, Vol. 
2, Leeds, Francis Cairns, 1989, pp. 198-201.  

  مكجينن  يشير كذلك (McGinn )كن   الالئي للقوادات خاصة  البغاء  ممارسة  يبيح كان الروماني  القانون   أن  إلى  

 .  قبل من   المهنة يمارسن 
McGinn (T.A.), Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome, Oxford, 1998, pp. 135-

138.  
)6 ) Leonard (A.K.), The Social and Political Context for Obstruction in Roman Love Elegy, 

M.A., Faculty of the University of Georgia, Georgia, 2004, p. 48.  
(7) James (S.), Learned Girls and Male Persuasion, Gender and Reading in Roman Love 

Elegy, Berkeley, University of California Press, 2003, p. 52; Courtney (E.), Three Poems 
of Propertius, BICS 16, 1969, p. 86;  

cf. Tib. 2.4.19; Am. 1.8.31.68, Am. 1.8.69.94, Am. 1.8.95.108; Ars 1.41.262, Ars. 1.263.772.  
(8)  cf. esp. Prop. 1.8.  
(9)  cf. esp. Prop. 4.5.55-56.  
(10)  cf. Tib. 1.5.49.56, 2.6.53-54; Prop. 4.5.75-79; Am. 1.8.113-114; James (S.), Op. Cit., p. 

53.  
(11)  Prop. 4.5; Tib. 1.5; Ov. Am. 1.8.  
(12)  cf. Tib. 2.6.45-60.  
Williams (G.), Tradition and Originality in Roman Poetry, Oxford, 1968, pp. 542-543. 
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 .  للمحظيات  النصح تقدمن  متقاعدات صديقات   أنفسهن  كُن    القوادات  أن  إلى( Courtney) كورتني  يشير( 13)

Courtney (G.), Op. Cit. p. 81.  
(14)  Tib. 1.6; Luc. Dialogue of Courtesans 3.6-7; Williams (G.), Op. Cit., pp. 542-543.  
cf. also: Gaisser (J.H.), Structure and Tone in Tibullus 1.6, AJP 92, 1971, pp. 209-210.  
(15) Am. 1.15.17.  
(16)  Griffin (J.), Latin Poets and Roman Life, London, (1985), pp. 114-115.  

 ".  األشباح منزل "  مسرحية في  وسكافا" الحماة" مسرحية  في  سيرا شخصيتي  المثال  سبيل على انظر  -
(17)  Tib. 1.2; Am. 1.10.21-24.  
(18) Am. 2.1.33-34. 
(19) James (S.), Op. Cit., p. 53.  

  يمتلك  منافسًا   القوادة تعتبر  ثم ومن العاشق، الشاعر  ضد  موجه   اإلليجيات  في القوادة  خطاب  أن  عام بشكل يالحظ( 20)

 .  بالمحظيـة  الشاب  عالقة أمام الوقوف   على القدرة
Gross (N.), Ovid, Amores 1.8, Whose Amatory Rhetoric ? CW 89, 1996, p. 197. 
(21) see also: Tib. 1.2.44; Prop. 3.24.10; Ov. Am. 3.7.29.  
Tibullus : A Commentary ed. Michael (C.J.), Putnam University of Oklahoma Press, 1973, 

pp. 105-106.  

  ويلقي غضبه، جام العاشق الشاعر   عليها يصب التي الشخصية  وهي  رة،ساح  إلى  القوادة تحول القصيدة  هذه  تصف  
  لكون   اإلليجي، الشعر  في  خصبة مادة   القوادة  سحر يصبح  وهكذا  تفشل، حبه قصة  تجعل ألنها  اللوم؛ عليها 

 .  الشريرة   القوادة هذه  سحر  سوى عنه  محبوبته إعراض   في يتسبب أن  يمكن  شيء ل  أنه  مقتنعًا   العاشق  الشاعر
 :   انظر  اإلليجي  الشعر  في  الساحرات   موضوع  عن  التفاصيل  من  لمزيد -

Tib. 1.2.44; Prop. 3.24.10; Ov. Am. 3.7.29.  
(22)  Leonard (A.K.), Op. Cit., pp.50-51.  

  أكانثيس   السم فمثالً  والحيوانات، النباتات  أسماء  والعاهرات القوادات   على يطلق أن  الماضي   في شاع (Acanthis  )

  ومن  الشريرة؛ المراوغة   وطبيعتها وأذاها  ضررها  إلى  إشارة  وتلك ،"باألشواك المليئة" أو " األشواك   ذات" يعني
  الشائكة   باآلجام العاهرات   يشبه الذي( 228 - 227  البيتان)  لبالوتوس " األحمق"  مسرحية  في أستافيوم حديث ذلك
 .  الرجال   من  األموال  تنتزع التي

James (S.), Op. Cit., p. 56, n. 110.  

  انظر  القوادات   أسماء بخصوص   : 
Myers (K.S.), The Poet and The Procuress, The Lena in Latin Love Elegy, JRS 86, (1996), p. 7.  
(23)  Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 51.  
(24) James (S.), Op. Cit., p. 87. 

  تقدرا وصف  في وتيبوللوس  فرجيليوس  بين التشابه   وعن ، ساحرة  بوصفها( Dido)  ديدو قدرات وصف  عن( 25)

 :  انظر  الساحرات 
Aeneid 4.487-91; Tib. 1.2.43-52.  

  وتقوم األساسي، والمتحدث  الراوي  دور  تلعب  اإلليجية هذه  في  أكانثيس  القوادة  أن  إلى(  Myers) مايرز   تشير( 26)
 .  للمحظية  واإلرشادات والتوجيهات التعليمات بتوجيه

Myers (K.S.), Op. Cit., pp. 1-2. 
(27) James (S.), Op. Cit., p. 56. 
(28)  Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 52.  

  تعد أن آخر،  إلى  حين من   محبوبته مسامع  على يكرر حيث  اإلليجيات، في  المحب  لدى شك دون  مألوفة  حجة هذه ( 29)

  من الخوف  أن  يرى  حــال  أية  على  ونراه العاشقون، منها   ينفر شمطاء عجوًزا فيه  تصبح الذي لليوم العدة
 .  بجسدها التكسب من   بدلً  مقابل دون  الحب لتقديم  مبرًرا يكون  أن بد ل  الشيخوخة

Prop. 1.19.25-26, 2.15.49-54; Tib. 1.1.69-74; Ars 3.59.84.  
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(30)  Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 53; James (S.) , Op. Cit., pp. 57-58; Janan (M.), The Politics 

of Desire, Propertius IV, Berkely, (2001), p. 85ff.  
(31)  Gutzwiller (K.), The Lover and The Lena, Propertius 4.5, Ramus 14, (1985), p. 111. 

  جانان يرى (Janan ) أدلتها  تنمق أنها أيًضا  ويرى  الواسعة،  والدراية  اللباقة  عليها  تغلب بطريقة  تتحدث أكانثيس  أن  

  الواقعية شديدة  أنها كما  والشجون، المشاعر كذلك   تحرك وأنها الرائعة،  البالغية والصور  األسطورية باإلشارات 
 .  األول المقام في  المالية  مصالحها تضع  أن الفتاة  تنصح  حيث  كينثيا إلى  نصائحها في

Janan (M.), Op. Cit., p. 87.  

 جوتزفيلر  ويؤكد  (Gutzwiller  )عنها تدافع إنسانية  قضية لها أكانثيس   أن . 

Gutzwiller (K.), Op. Cit., pp. 108-109, 111-112.  
(32)  Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 53.  

 كراتينس   يشير (Kratins  )القصيدة  أن  إلى (Amores, 1-8 )نرى  ل التي   الحب إليجيات   في الوحيدة  القصيدة  تعتبر  

  بأنه ( Gross)  جروس  يصفه  ما وهذا. لألحداث   راو    أو  سارد مجرد   بل الرئيسي، الدور  يمثل العاشق  الشاعر  فيها

  ويقول  القصيدة؛ نهاية  حتى شفة  ببنت ينبس  ل مجهولً  مستمعًا   بوصفه المألوف  نطاق عن يخرج سلبي دور
  بوصفها محله   تحل ثم ومن العاشق، الشاعر   يستخدمها التي  ذاتها البالغية  اللغة  تستخدم القوادة  إن أيًضا  جروس 
 .  سارًدا أو  راويًا 

Kratins (O.), The Pretended Witch, A Reading of Ovid’s Amores I. viii, PQ 42, p. 153. 
Gross (N.), Op. Cit., p. 197. 

  يعني وقد ،"الخمر معاقرة "  أو " السكيرة " أو " المتعطشة "  يعني فهو مزدوج، معنى  له ( Dipsas)  السم أن  يالحظ( 33)

  المكروهة،  المقيتة الضواري   أو  المهلكة الزواحف  أسماء  عادة يحملن والعاهرات  القوادات انت وك". األفعى"  كذلك
  عند القوادات   إحدى  اسم وهو ،"األحمق الشخص "  أو" الطين  ضفدع"  يعني  الذي  ،(Phryne)  السم في نرى كما

  في أيًضا  اللدغ فكرة  نرى  لذا  شديًدا،  عطشًا تسبب  الحية  لدغة أن قديًما يقال وكان(.  6-2 األبيات) تيبوللوس 
  لنتزاع  وتعقرهم لالرجا تستفز العاهرة أن  يعني ربما  وهذا  ،"األحمق"  مسرحية في  استافيوم  حديث من  جزء

  أصالً  السيئ   المعنى هذا  تفيد ل  أسماء  لهن الكوميديا في الشابات المحظيات معظم أن بالذكر وجدير منهم، األموال
(Philaenium , Pamiphila, Philumena, Philematium) .وليست  النفس  إلى   محببة  لطيفة أسماء   وهي  

 .  ل أم  المهنة   اعتزال بعد  أسماءهن  يغيرن المحظيات  كانت   إذا عما يتساءل  أن وللمرء  مقيتة؛ أسماء 
James (S.), Op. Cit., p. 59. n. 120; McKeown (J.C.), Op. Cit., p. 189 ff.  
(34)  Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 53.  
(35) James (S.), Op. Cit., p. 60 ; Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 54.  

 أدلة تسوق ل  أكانثيس  أن ويالحظ يديوس،ڤألو( 8-1) واإلليجية  لبروبرتيوس (  5-4) اإلليجية بين جوتزفيلر  يقارن  
 .  ديبساس  نصائح في نراه الذي   بالشكل الذاتي  الهتمام تظهر  بل  فيهما،

Gutzwiller (K.), Op. Cit., p. 107; Janan (M.), Op. Cit., p. 87. 
(36)  Kratins (O.), Op. Cit., p. 154. 

  حيث  ؛ يديوس ڤألو( 8-1) واإلليجية لبروبرتيوس،( 5-4) اإلليجية   بين التشابه نقاط  من العديد  هناك أن  يالحظ( 37)

 .  بروبرتيوس  نهج على يسير يديوس ڤأو  أن  نرى
 :    انظر اإلليجيتين  بين التشابه  عن التفاصيل من  لمزيد

McKeown (J.C.), Op. Cit., p. 200.  
(38)  Leonerd (A.K.), Op. Cit., p. 54.  

  الطبقات لدى   مطلقًا أهمية  له وليست له، قيمة ل  الشعر إن حيث وديبساس، أكانثيس  بين  الرأي في  اتفاقًا نجد هنا  
 .  الجتماعية

 :   انظر  البيت   هذا  إشكالية  عن التفاصيل  من   لمزيد( 39)

McKewon (J.C.), Op. Cit., p. 200. 
(40) James (S.), Op. Cit., pp. 63-64.  
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  وما  109 البيت " )األشباح  منزل"  مسرحية في  ورد  بحديث هنا  يديوس ڤأو  عند المسرحي  العرض أسلوب   يذكرنا( 41)

 .  الفكرة  لهذه كوميدية  أصول   لوجود  تأكيًدا يديوس ڤأو عند الحديث   هذا  إيراد ويتضمن  ،( بعده
Myers (K.S), Op. Cit., pp. 4,10.  

 ,L. scaphium بكلمة  صلة ذا  يكون  وقد القارب،   أو  الزورق:    الالتينية في  يعني  اسم (: Scapha) سكافا( 42)
scapium   =σκάφιον في بالوتوس  عند  السم  هذا ورد وقد". كأس " أو " قدح" أو " للشراب  وعاء" بمعنى  

  وفي ، (238 البيت" )األشباح منزل"و ، (70 البيت" )باكخيس  التوأمتان "و  ،(693 البيت " )ستيخوس : "مسرحيات
 .  بالشراب  مرتبطًا  كان  السابقة اإلشارات  كل

  الدور  هذه توظيف تم وقد مهًمأ،  دوًرا يكن لم  الرومانية الكوميديا   في األحداث في  الخادمة دور  أن  بالذكر  جدير( 43)

 :  هي  مختلفة، بطرق
 .  أخرى شخصية  ظهور  على تساعد  أو  مهمة،  معلومات تقدم قد  فالخادمة الحبكة،  تطور على  تساعد -1
 .  أهمية  أكثر  أخرى  شخصيات مالمح   تحديد أو  وصف في تسهم -2
 .  والمرح الفكاهة  من  جو  إضفاء  على تعمل -3

 .  الثاني   النوع إلى "  األشباح منزل"  مسرحية في  سكافا الخادمة وتنتمي
Duckworth (G.E.), The Nature of Roman Comedy, Princeton, New Jersy, 1952, p. 254.  
(44)  cf. Ov. Am. 1.8. 111-114.  
(45)  cf. Horace Ode 1.25; see also Asclepiades A.P. 5.164.  
(46)  cf. Am. 1.8. 111-114.  
(47)  Gilula (D.), The Concept Of The Bona Meretrix, A Study of Terence’s Courtesans, RFIC, 

108, (1980), p. 150.  
(48)  Gilula (D.), Op. Cit., p. 150.  

 تتوسل حيث فيالينيوم، المحظية  ابنتها مع  حديث  في الثالث  الفصل  من  األول  المشهد  في أخرى مرة  القوادة  تظهر( 49)

  التصال عن  وتنهاها قسوة  بكل الفتاة  تعنف القوادة  لكن بزيارتها، العاشق للشاب  تسمح  أن ألمها الفتاة 
 (.  بعده وما 506 البيت)  عليها بسلطتها وتذكرها معه  التحدث أو  بأرجيريبوس 

(50)  Prop. 4.5.1-14, 4.5.17-18, 4.5.75-78l; Tib. 1.5.47-48, 1.5.49-56, 2.6.53-54; Am. 
1.8.113-114; Jmes (S.), Op. Cit., p. 55.  

(51)  Prop. 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11; Tib. 1.2.43-44, 1.2.49-50, 1.8.11-12; Am. 1.8.7-8, Am. 
1.8.9-10, Am. 1.8.11-12.  

(52)  Plaut. Most. 190-192.  
(53)  Idem. 207.  
(54)  Prop. 3.25.11-18; Ars 3. 163-166; Tib. 1.8. 41-46, 2.4.  
(55)  Prop. 4.5. 65-78.  
(56)  Plaut. Most. 195-202.  
(57)  Prop. 4.5. 47-59, 4.5. 59-64, 1.19. 25-26, 2.15. 49-54; Am.1.8. 67-68, Ars 3.59-82; Tib. 

1.1. 69-74, 1.8. 63-66.  

  نيومان يقول هنا (Newman )القوادة  تنصحها  نفسه الوقت  وفي مظهره،  خالل من  الشاب تقييم تستطيع المحظية  إن  

  من  تستطيع ما   على لالستيالء الطرق من سلسلة  باتباع أيًضا وتنصحها  ومنحة  هبة  باعتبارها  الثروة  مع   بالتعامل
 .  المحظية  لدى  وحظوة  ود طالب كل  من  أموال 

Newman (J.K.), Augustus and The New Poetry, Brussels, 1967, p. 397.  

  اإلليجيات  في  مستمر  بشكل الظاهرة هذه  من  الشكوى ونرى   : 
See: Prop. 2.16; Tib. 2.4; Ars 2.2.73-86.  
(58)  Ter. Hec. 63-64.  
(59)  Plaut. Asin. 179.  
(60) Am. 1.8. 27, Am. 1.8. 36. 
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(61)  Plaut. Most. 241-290.  
(62)  Ter. Hec. 78-79.  
(63)  Prop. 4.5. 29-40.  
(64)  Plaut. Most. 186-190.  
(65)  Plaut. Asin. 150-177.  

 بالمحظية المحب  اهتمام  من  يزيدون المنافسين أن  إلى  اإلليجيات  تشير  . 
Prop. 4.5. 29-40; Am. 1.8. 95; Ars 3. 593-594.  
(66) James (S.), Op. Cit., p. 53.  

 اإلليجيات  بعض  في  عرضي بشكل  القواد  ذكر من  الرغم  على (Am. 1.10.23)، اإلليجيات  في  دور أي له  يكن  فلم  .

  كابادوكس   شخصيات في بالوتوس  عند يظهر  إذ الرومانية،  الكوميديا مسرحيات  في  كبير  دور  للقواد  كان  ولكن
  ،"الصغير  القرطاجي "  مسرحية  في وليكوس  ،"الفارسية"  مسرحية   في ودوردالوس  ،"كوركوليو"  مسرحية في

  في  متمثالً  ترنتيوس  عند يظهر كذلك  ؛"الحبل"  مسرحية  في ولبراكس  ،"بسيودولوس "  مسرحية في  وباليو
 ".  فورميو" مسرحية   في ودوريو ،"األخوان "  مسرحية  في سانيو  شخصيتي

 انظر وترنتيوس  بالوتوس  مسرحيات  في  القواد   شخصية عن  التفاصيل  من  لمزيد   : 
Martin (R.H.), Terence, Phormio, London, 1968, p. 19.  

 ( .  50-3-3) الثالث الكتاب من  الثالثة  اإلليجية  في( ferire)  الفعل ورد  (67)
qui volet austeros arte ferire viros.  

 "  بدهاء القساة  األزواج  يخدع أن  في  سيرغب  الذي "
 ( .  54-903) الثالث  الكتاب   من  التاسعة اإلليجية في ( astutus) كلمة  وردت( 68)

Parthorum astutae tela remissa fugae.   
 "   ماكر  فرار أجل  من  عنها   التخلي تم  التي( الخفيفة )  البارثينين قذائف"
 بالوتوس  عند  شائعة كانت   لكنها أوتيبوللوس، يديوس ڤأو  عند الكلمة هذه تستخدم لم . 

(69) See also : Prop. 4.3. 40, 4.2.38 
Ars 3.479, Fast. 4.108; Prop. 4.43.  
“sed potius mundi Thais pretiosa Menandri” 

 ."  مناندروس   عالم من  ومنزلتها قيمتها في  أكثر  ثاييس  أن  غير"
 ( .  2-1-8-3" )النزاع "  أو" المعركة"  أو"  الحرب( "rixa)  كلمة  كذلك( 70)

Fantham (E.), Compartive Studies in Republican Latin Imagery, 1972, p. 85ff.; Yardley (J.C.), 
Propertius 4.5, Ovid Amores 1.6 and The Roman Comedy, Pcphs xxxiii, 1987, pp. 
180ff.,  

  كلية شمس، عين جامعة  رة،منشو  غير دكتوراه  رسالة  بروبرتيوس، شعر في تحليلية  دراسة  الطيناوي، محمد تيسير
 .  62-52 ص ص  ،1997  اآلداب،

  شخصية تصوير  في  موجودة تكن لم القوادة، شخصية إلى  السمات بعض أضاف بروبرتيوس أن يالحظ ذلك رغم( 71)

  شاعًرا  بوصفه العاشق من تسخر  كانت ما غالبًا القوادة أن المثال سبيل على  ومنها الرومانية، الكوميديا في  القوادة
 .  له  قيمة ل تافًها  شيئًا الشعر  وتعتبر 

= Prop. 4.5. 53-58; 4.5. 49-52; Am. 1.8. 57-62, Am. 1.8. 63-66.  
 .  الدوام على  والخدع  األكاذيب تمارس  بأن المحظية تنصح  كانت   كذلك

Prop. 4.5. 21-27, 4.5. 27-28; Am. 1.8. 85-86.  
 . عشاقها من  والهدايا األموال على للحصول  والفرص  األساليب  تختلق كانت   كما

Prop. 4.5. 35-36; Am. 1.8. 93-94.  
 (.  Am. 1.8. 93-94) المتعة   راغبي  من  القتراض  وتتعمد

 .  العشاق  من  الهدايا   طلب إلى المنزل  عبيد  بدفع المحظية  تنصح وكانت 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qui&la=la&can=qui0&prior=puellas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=volet&la=la&can=volet0&prior=qui
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=austeros&la=la&can=austeros0&prior=volet
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=arte&la=la&can=arte0&prior=austeros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ferire&la=la&can=ferire0&prior=arte
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=viros&la=la&can=viros0&prior=ferire
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Parthorum&la=la&can=parthorum0&prior=ovantis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=astutae&la=la&can=astutae0&prior=Parthorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tela&la=la&can=tela0&prior=astutae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=remissa&la=la&can=remissa0&prior=tela
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fugae&la=la&can=fugae0&prior=remissa
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Prop. 4.5. 36; Am. 1.8. 87-92.  

  مقابل يدفعوا  أن  عليهم   لزاًما يصبح  حتى  عشاقها، مع  المشكالت اختالق  مثل  أخرى طرائق المحظية  تستخدم أن ويمكن 
 .  رضاها  على الحصول 

Prop. 4.5. 31-32; Am. 1.8. 79-80.  
(72)  Prop. 1.7. 11, 2.11. 6, 2.13. 7-14; Ov. Am. 2.4.17, Ars 2.281; cf. Catull. 35.. 16-17.  
See also : Konstan (D.), Op. Cit., pp. 150-159; Hemelrijk (E.A.), Matrona Docta : Educated 

Women in the Roman Élite from Cornelia to Julia Drama, London, 1999, pp. 79-84.  
Kennedy (D.), The Arts of Love , Five Essay in the Discourse of Roman Love Elegy, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1993, Ch. 5; Thorsen (T.S.), Latin Love Elegy, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 83ff.   

(73) James (S.), Op. Cit., p. 36.  
Veyne (D.), Roman Erotic Elegy, Love Poetry and the West. Trans. David Pellauer. Chicago: 

University of Chicago Press, 1988, pp. 1-2.  

 كونستان  يؤكد  (Konstan )أبوية  لسلطة  يخضعن ل  وسمات، مظاهر  من   لديهن  ما بكل  اإلليجيات  في المحظيات  أن  

  اإلليجيات  تناول أن نجد ذلك على  وعالوة ،(Konstan (D), Op. Cit., p. 159) نوع  أي من  وصاية  أو
  كينثيا  يهدد بروبرتيوس  نجد حيث  النبيلة،  الطبقة سيدات سلوكيات على ينطبق أن  حال  بأي يمكن ل للمحظية 
 .  بالقتل

Prop. 2.15. 17-20, 2.8. 25-28.  
 .  النبالء  طبقة بسيدات يليق ل  وهذا المحظية، له تتعرض  الذي البدني  العنف  إلى   يديوس ڤأو يشير  كذلك

Ars 1.664.706, Am. 1.7.  
(74)  Prop. 2.6.  

 أناس  عند موجودة   كانت  بل فحسب، البغاء  منازل  أو المحظيات  منازل  على   قاصرة تكن لم  الجنسية  الرسومات  هذه  
 .  الرسومات  هذه من   استيائه عن  الثاني  الكتاب  من  السادسة  اإلليجية في  بروبرتيوس  ويعبر. الطبقات  كل  من

Prop. 2.6, 4.5; Am. 1.5, Ars 3. 604.  
(75) James (S.), Op. Cit., p. 39.  
(76)  Zagagi (N.), Tradition and Originality in Plautus, Studies of the Amatory Motifs in 

Plautine Comedy, Gottingen, (1980), pp. 118-120.  
cf. Griffin (J.), Op. Cit., pp. 114-115.  
Ars 1.4.19-36, 3.553-54, Rem. 301-6, 317-22, 301-2, 321-22.  
(77)  Luck (G.), Op. Cit., p. 55.  
(78) James (S.), Op. Cit., p. 55.  
(79)  cf. Prop. 1.7.11, 2.11.6, 2.13. 7-14; Am. 2.4.17, Ars 2.281.  
(80) Williams (G.), Op. Cit., pp. 529,530,534; Boucher (J.P.), Etudes sur Properce, 

Problèmes d’Inspiration et d’Arte. 2nd ed. Paris, Boccard, 1980, pp. 447-459.  
(81) Cairns (F.) , Propertius on Augustus’ Marriage Law (II, 7), Grazer Beitrage 8, 1979b, p. 

189; Konstan (D.), Op. Cit., pp. 151-152, 158.  
(82)  Miller (P.A.), Latin Love Elegy and the Emergence of the Real, Princeton University 

Press, Princeton and Oxford, 2004, p. 61.  
  كانت   ما وغالبًا  ،puella بكلمة  إليها  يشير  بل صراحة، كينثيا  اسم  بروبرتيوس  يذكر ل  ألحيانا  من  كثير   في( 83)

  تكون  أن  يتمنى  بروبرتيوس  كان  وربما ومثيرة،  جنسيًا تواقة فتاة أن  إلى لإلشارة  الشعر   في الكلمة  هذه تستخدم
 .  حياتها  في رجل  أول  هو  يكون وأن أحد،  يمسسها لم  عذراء فتاة  كينثيا

Adams (J.N.), Words for Prostitute’ in Latin, Rhm126, pp. 344.48.  
(84) Am. 1.3.  
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(85)  Prop. 2.15; Am. 3.7.  
(86)  Prop. 2.1. 13-14, 2.15. 4-10, 3.8; Fantham (E.) , Op. Cit., p. 184.  
(87) Ars 2. 683-92.  
(88)  Prop. 4.8. 20-22; Tib. 1.6. 69-72.  
(89)  Prop. 3.8, 4.8; Ars 2. 445-59.  
(90) James (S.), Op. Cit., p. 24.  
(91)  Prop. 1.2.27-30, 2.1.9. 10.  
(92)  Prop. 2.3.9-16, 2.3. 17-22.  
cf. also 3.23. 1-2, 17-18; Am. 2.17. 28, 2.11. 31.32.  
(93) Ars 3. 329.46.  

 تاييس  شخصية  في نرى  كما  األغاني  تنشد مغنية المحظية   كانت  . 
Prop. 4.5. 43.  
(94)  Prop. 2.16. 11-12; James (S.), Op. Cit., p. 25.  
(95)  Prop. 2.16. 11-13; Ars 1.419-436.  
(96)  Prop. 4.5. 63.  

  تعيش  أن  المستحيل من  أنه  إلى يشير حيث فاضلة، بسمات تتمتع  كينثيا  أن  على Laigneau لينيو  يعترض( 97)

 .  آخر   رجل منزل   في الحترام تستحق محظية
Laigneau (S.), La Femme et L’amour chez Catulle et Les élégiaques augustéens, Brussels, 

1999, pp. 199-202,  
cf. Prop. 2.32. 41-42 ; Cic. Phil. 2. 68.  

  زنا   أوstuprum (Prop.3.22.4 ) فجور - فسق شاكلة على لمفردات  بروبرتيوس  استخدام أن  جريفن  يؤكد  ذلك ومع

adulterium  (Prop. 2.29.38 ) ، الحترام تستحق كينثيا  أن  ينفي ل  . 

Griffin (S.), The Book of the Courtesans, A Catalogue of Their Virtues, New York, 2001, p. 
21.  

(98)  cf. also: Catull. 10, 41, 42, 69, 110.  
(99) Cic. Ad Fam. 9. 26, Hor. Sat. 1-2; James (S.), Op. Cit., pp. 25, 37, See: Prop. 3.6.2, 2.3; 

Tib. 1.5. 43-44, 1.8.17, 1.5.434.  
(100) James (S.), Op. Cit., p. 37 ; Konstan (D.), Op. Cit., pp. 150-159.  
(101)  Prop. 2.23.17-18.  
(102)  cf. Ars 1. 264.  
(103)  Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 258.  

 بلوتارخوس  عند  للعاهرات تقريبًا  التقسيم نفس  يوجد  . 
Plut. Quaest. Conv. 7.8. 712.  
(104)  Martin (R.H.), Op. Cit., p. 4.  
(105)  Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 258.  
(106)  Gilula (D.), Op. Cit.,pp. 153,162 f.  
(107)  cf. also : Ars 1.419.36, Ars 3. 553.54.  
(108)  Robbins (E.W.), Dramatic Characterization in Printed Commentaries on Terence, the 

University of Illionois Press, Urbana, 1951, p. 88.  
(109)  Riccius, (1566), Vol. I. pp. 254, 316, 340, 367.  
(110)  Gilula (D.) , Op. Cit., p. 153.  
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 :    انظر التفاصيل من  لمزيد* 

Gruen (S.), The Role of the Courtesan in Menander and Terenz, Diss., Berkeley, 1991, p. 
30f.  

(111)  Robbins (E.), Op. Cit., p. 84f.  
(112)  Prop. 2.1.13-14, 2.13.7, 2.15. 4-10, 2.16. 11-12, 3.8. 4-8, 4.8.20-22, Ars 2.445.59, Am. 

3.7.  
(113)  Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 62.  
(114) See also: Hec. 763, 760 , 758.  
(115)  Brothers (A.J.), The Construction of Terence’s Heautontimorumenos, C.Q, 74, (1980), 

pp. 109f; Gilula (D.), Op. Cit., p. 152.  

 المحكمون " مسرحية   في هابروتونون  مثل  مناندروس  عند  بالفضيلة يتحلين لمحظيات  نماذج وجود من  الرغم  على"،  
  طيبة عطوف  وهي ،"ساموس  جزيرة  فتاة" مسرحية  في وخريسيس  الخلق؛  وحسنة ذكية السن  صغيرة   وهي
  للشاعر ( 21) والشذرة  ثيوفيلوس، للشاعر (  12) والشذرة  يوبولوس، للشاعر (  42) الشذرة  في  وكذا القلب؛ 

  فإن ذلك ومع ،"الحلي  علبة"  مسرحية في  سيلينيوم مثل  بالوتوس  عند النماذج  هذه تظهر  وأيًضا. أناكسيالس 
 .  وطوره النمط هذا  جدد  الذي هو ترنتيوس 

Martin (R.H.), Op. Cit., p. 4; Arnott (W.G.) Menander Plautus. Terence, G & R 44, (1975), 
pp. 1-62.  

(116)  Prop. 2.16.11-12, 4.5.63, 1.16.14 ; cf. also : Ars 1.419-436, Catull. 10, 41,42, 69, 110.  
(117) Aristot. Rhet. II. 12. 1389a.  
(118) Conte (G.B.), Genres and Readers, Lucretius, Love Elegy,Pliny’s Encyclopedia, 

Translated by G.W. Most, Baltimore, 1994, pp. 60-61; White, (P.), Promised Verse, 
Poets in the Society of Augustan Rome, Cambridge, 1993, pp. 6-14.  

(119)  Tib. 2.4.53.  
(120)  Prop. 2.8.11, 2.24. 11-16; Ars1.419.36.  
(121)  Prop. 2-16; Am. 3.8; Tib. 2.3.  

 :   انظر   للشعراء الجتماعية الحالة   عن التفاصيل من  لمزيد
White (P.), Op. Cit., pp. 6-14.  
(122)  Tib. 1.6. 39-40, 2.3. 78; Cic. Cat. 2.22, Macr. 3.13. 4.  
(123)  Tib. 1.5.61-66; Am. 1.3. 7-10; Ars 2.161-74.  
(124) Am. 1.10. 15-20.  
(125) James (S.), Op. Cit., p. 36.  
(126) Fantham (E.), Op. Cit., p. 185.  
(127) James (S.), Op Cit., p. 36; Rosivach (V.), Love and Leisure in Roman Comedy and The 

Amatory Poets, Ac, 55, (1986), pp. 183-184.  

 الكوميدية وأصوله كاتوللوس   عند العاشق الشاب  عن  التفاصيل  من  لمزيد : 
Polt (C.B.), Catullus and Roman Dramatic Literature, Ph.D., Department of Classics Faculty 

of the University of North Carolina, 2010, p. 84ff.  
cf. Poems 70, 72, 75, 85, 109 and Ter. Eun.  

  بمحبوبته، الفوز على  القادر رغي  العاشق  الشاب  غرام موضوع حول وترنتيوس  بالوتوس  أعمال  معظم تدور ( 128)

  مسرحيات  وكل لبالوتوس، مسرحية   عشرة أربع   في العاشق الشاب  هذا  ظهر  وقد فقدانها؛ يخشى  الذي أو
 ".  الحماة "  مسرحية باستثناء ترنتيوس 

Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 237.  
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  وهو  ،" النقود من  قطع  ثالث" مسرحية  في استاسيموس   مثل بالوتوس، عند للعبيد  المعتاد الدور  وجود نالحظ( 129)

  مسرحية في  دينيارخوس  عبد  كيانوس   ومثله ،( بعده وما  413 البيت)  الشاب  لسيده مخلًصا   دائًما يظهر  عبد
 (.   بعده وما 559 البيت" )األحمق"

(130)  Vir : Prop. 2.23.20, 3.14.24, 4.5.29; Tib. 1.2.21, 1.6.8, Am. 1.4.1, 2.12. 3; Ars 2.554, 
2.597-98, 3.348, 3.602; Rem. 3.  

(131)  Prop. 2.6.24, 2.13.38, 3.1.26, 3.13.22.  
(132)  Prop. 2.23.20.  
(133) James (S.), Op. Cit., p. 42.  

  شرعية زوجة من  والزواج  النكاح عقد منطلق  من  المرأة  على  بحقوق يتمتع الذي الرجل  بين يديوس ڤأو يميز  (Ars 
  بها معترفًا عالقة  تكن  لم  النكاح عقد  بموجب ومحظيته الرجل بين  العالقة  أن إلى  جيمس  ويشير(. 1( )2.545

  بحقوق تتمتع ل  محظية  هي  التي Delia دليا  هو  هنا وشاهده عليها؛ الطرفين   اتفاق  رغم  شرعيًا زواًجا   بوصفها

  أمًرا   كان كينثيا  من  بروبرتيوس  زواج   أن دافيس  ويؤكد ( . 2)  شرعيًا منها  زواج  أي يكن لم  وبهذا ، المواطنة
 (.  3( )2.7) مستحيالً 

(1) Stroh (W.), Ovid Liebeskunst und die Ehegesetze des Augustus, Gymnasium, 86, 1979, 
pp. 33-35 .  

Rawson (B.), Roman Concubinage and Other de Facto Marriage, TAPA 104, 1974, p. 304.  
(2) James (S.), Op. Cit., p. 21.  
(3) Davis (P.J.), Praeceptor Amoris, Ovid’s Ars Amatoria and the Augustan Idea of Rome, 

Ramus 24, 1995, pp. 184-185.  
(134) Coniunx : Tib. 1.2.41, 1.6.15, 1.6.33; Am. 34. 37, 3.13.1.  

 الكلمــة  أن يالحظ Coniunx  زوجته  وكأنها  امرأة مع   يعيش  من تعني ولكنهــا الشرعي الزواج  ببســاطة توحي  ل  

(more uxorio  .) 
(135) Uxor: Prop. 2.6.42, 2.2.1-4, 3.13.18; Tib. 1.9.54, Am. 2.19.46, 3.4.45.  
(136)  Martius: Prop. 3.13.15; Am. 1.9.25, 2.2.51, 3.4. 27, 3.8.63; Ars 3.611.  
(137)  Tib. 1.5.47; Am. 1.8.31, 1.10.53, 3.8.9; Ars 2.161.64, 3.531.  
(138)  Prop. 2.16.1-2, 2.16.11-12.  
(139)  Prop. 2.16.24; Am. 3.8.19-20; Tib. 1.8.29-30, 2.3.59-60.  
(140)  Prop. 1.5.1, 3.4.5.  
see : Miller (P.A.), Op. Cit., pp. 66-94.  
(141)  Prop. 1.15.8.  

 ليسبيا حب  في ينافسه الذي   غريمه عن أيًضا  كاتوللوس   أورد  Lesbia  أن بالذكر الجدير   ومن إشارة؛ من أكثر  

 .    وڤسا بقصائد الغريم صورة   رسم  في تأثر قد كاتوللوس 
Catull. 83, 68. Sappho 1.5, 13.  

 .   لمحبوبته وإغراءات  قيمة  هدايا من  يقدمه وما  الثري  الغريم  إلى أيًضا  تيبوللوس  يشير( 142)

Tib. 1.5.47, 1.8, 2.3.53, 1.6, 1.2.43, 1.2.19-22.  

 العاطفي   الشعر إلى  الثري  المحب  شخصية أدخل أنه  هوراتيوس  إلى  ينسب  . 
Hor. Epod. 11.11-12, 15-19-20; Carm. 4.1-18.  

 انظر  تيبوللوس  عند( المنافس )  الغريم عن  التفاصيل  من  لمزيد   : 
Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 42.  
(143)  Prop. 2.16.19-20.  
(144)  Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 44.  
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 المبالغة من  بشيء الغريم  شخصية  يصف  الذي يديوس ڤأو قصائد  في تتردد  بروبرتيوس  شعر من  أصداء   هناك  

 .  الشديدة والحرفية 
Am. 1.4.15-20 , 2.19. 3-4, 2.2.3-8.  
(145) James (S.), Op. Cit., p. 41; Leonard (A.K.), Op. Cit., p. 40 .  
see also : James (S.L.), Introduction of Gender and Genre in Roman Comedy and Elegy, 

Helios 25.1., (1988), p. 8.  
  Thrasyleon" تراسيليون"و ، Kolax"  المنافق"  مسرحيتي في  المغرور   الجندي شخصية أيًضا  تظهر( 146)

 .  لمناندروس 
 .  لبالوتوس " التاجر"و" كاسينا" و" الحمير "و " فيتريوأم"  مسرحيات  في الجندي   شخصية كذلك  تظهر( 147)

(148)  Prop. 1.10.28-30, 1.1.35-36, 2.7.19, 3.20.15 ff, 4.8.74ff.; Tib. 4.13.37, 1.6.69-70; Am. 
1.42.  

  يخططان وهما  ،Diabolus وديابولوس  Argyrippus أرجيريبوس  الشابان"  الحمير" مسرحية   في كذلك  يظهر( 149)

  عقًدا  يصوغان  والطفيلي ديابولوس  أيًضا  ونرى ، فيالنيوم المحظية مع   المتعة على  بمقتضاه  يحظيان عقد إلبرام 
 .  اإلليجيات في  المحظية  سلوكيات بعض تماًما تشبه استثنائية  تفاصيل على  ينطوي

see also: Zagagi (N.), Op. Cit., pp. 118-120; Herter (H.), Die Soziologie der a Tiken 
Prostitution im Lichte des Leidnischen und Christlichen Schrifftumus, TBAC, 39, pp. 81-
82.  

-145 البيتان" )أندريا "  مسرحية  ففي ، زوجة بوصفها  المحظية  يعامل الكوميديا في  الشاب  أن  أيًضا يالحظ( 150)

 .  زوجة   بمثابة  Glycerium جليكيريوم المحظية Pamphilus  بامفليوس  الشاب  عتبري( 146

Pamphilus pro uxore habere  hanc .  
 "  الزوجة  من  بدلً ( الفتاة)  هذه  على بامفيلوس  استحوذ"

See also : An. 273, Heaut. 98, 104.  
(Griffin (S.), Op. Cit., p. 118)  

 :    انظر  التعاقد وعن
Cist. 460, Bacch. 575f., Asin., 229. 40, Hec. 86-87.  
cf. also Lucian Dial. Meterr.. viiii.  

 .  م.ق 16 وعام. م .ق 33 عام  حوالي  بين األربعة   الكتب  تأريخ يمكن( 151)
 :   انظر التراجيديا في  الحب  استعباد فكرة عن( 152)

Soph. Ant. 756, Eur. Troad. 948-950.  
 :   انظر  النثرية  الكتابات  في الحب   استعباد فكرة عن( 153)

Plat. Symp. 183A, Plat. Phaedr. 252A.  
Copley (F.), Servitium Amoris in the Roman Elegists, TAPA 78, 1974, pp. 285- 300;  

 .  64 ص السابق، المرجع   الطيناري، تيسير
(154)  Lyne (R. M.), Servitium Amoris, CQ 29, 1979, pp. 117-130; Luck (G.), Op. Cit., p. 129.  

 .  65 ص  ، السابق المرجع  ، الطيناوي  تيسير
(155) James (S.), Op., Cit., p. 145.  

 التفسير ويعتبر ، والمالبسات  بالظروف تتعلق واألخرى أخالقية  إحداهما العبودية، واقع  لتفسير  طريقتان  هناك  
  والهوان  بالدونية  يشعرون األشخاص  بعض هناك  أن  ومفاده المنطق، على  يقوم  مألوفًا  تفسيًرا للعبودية  األخالقي
  العاثر الحظ على   فيعتمد والمالبسات بالظروف  المتعلق التفسير   أما العبودية؛  سوى بهم تليق ل ثم  ومن بطبيعتهم،

 .  القرصنة  عمليات أو والسرقة  للنهب  فريسة  أو  الحرب  في  أسيًرا بالوقوع  أساسًا يُعرف  ما أو
Thalmann (W.G.), Versions of Slavery in the Captivi of Plautus, Ramus 25, 1996, pp. 116-

118.  
(156) James (S.), Op. Cit., p. 150.  
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(157) Copley (F.), Op. Cit., p. 298.  

  كلمة  تتكرر servitium  به  كينثيا استبداد  إلى جميعها  وتشير بروبرتيوس، عند مرات   خمس  . 

Prop. 1.4.4, 1.5.19, 1.12.18, 2.20.20, 3.17.41 
cf. also : Tib. 1.2. 97-98, 2.3.29-30.  

  الفعل بروبرتيوس  يستخدم كذلك servio معرض   في مرات   ثالث ويكرره  عبوديته،  عن مباشًرا  تعبيًرا  بوصفه  

 .  كينثيا  مع  قصته إلى  اإلشارة
Prop. 3.25.3-4, 1.7.7-8, 2.26.21-22. 

  هذه  تكرر ورغم له،  كصفة  servus عبد  كلمة  يستخدم ما نادًرا  فهو لكينثيا  عبًدا  نفسه يعتبر  بروبرتيوس  أن ورغم

 .   واحدة  مرة  سوى  نفسه على يطبقها لم  فإنه ، إليجياته في  مرات خمس  الكلمة
Prop. 2.13.36, 2.23.3, 2.29.2, 3.6.40, 2.29.2.  

 الخضوع  - العبودية  كلمة  استخدام  عن األمثلة   من  لمزيد servitium  العشق عن للتعبير  amor  انظر    : 

Prop. 1.4.4,1.5.19, 1.9.1-4, 1.10.29-30, 2.8.13-16, 3.25.3; Tib. 2.4.1, 3.6.9-1o; Ov. Am. 1.35, 
2.17.1 3.11.12; Her. 20.90; A.A. 2.228; Hor. Od. 2.8.18 

Menefee (W.D.), Servitium Amoris in Greek and Latin Literature, Ph.D., Northwestern 
University, 1981, p. 101.  

 انظر  العشق  عبودية فكرة  عن  التفاصيل  من  لمزيد   : 
Veyne (P.), Op. Cit., pp. 132-50; Laigneau (S.), Op. Cit., pp. 328-35.  

 :   انظر  القاهرة  وقوته  العشق عبودية  عن األمثلة  من   لمزيد( 158)

Prop. 1.1.3-6, 2.3.6-7, 1.3.12-16, 2.13.1-4, 3.21.  
(159)  Menefee (W.D.), Op. Cit., p. 90; Smyth (W.R.), Interpretations Propertianae, Classical 

Quarterly, 34, (1949), pp. 123-124.  

 وذلك  الحب، قوة عن للتعبير  ينوس ڤ  أسطورة  إلى  باإلضافة كيوبيد الحب   رب  أسطورة  أيًضا  بروبرتيوس  استخدم  
  وأن الحب، رب سهام  من  األول بالسهم سوى يشعر  لم أنه  Ponticus بونتيكوس  صديقه   بروبرتيوس  أخبر   عندما

 (.  22-1.9.19) العشاق على  سهامه  يطلق رام بأنه  كيوبيد  اإلله  يصف وهنا بعد؛ يأت  لم  أسوأ هو  ما
(160)  Galinsky (G.K.), The Triumph Theme in the Augustan Elegy, Wiener Studien, 82, 

(1969), pp. 83-84.  
(161) Camps (W.A.), Propertium Elegies I-IV, Vol. III, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1961-1966, p. 105.  

 كلمة   كذلك  بروبرتيوس  يستخدم addictus  (. 11-3) ذاتها اإلليجية  من  32 البيت  في  أخرى  مرة 

  فال ثم  ومن ، كليوباترا للملكة  عبيًدا السناتو  مجلس   أعضاء  أن  إلى مجازية   بطريقة األبيات  هذه في بروبرتيوس  ويشير
 .  كينثيا  لمحبوبته عبًدا  نفسه  بروبرتيوس  يصبح  أن  عجب

Menefee (W.D.), Op. Cit., pp. 105-106.  
 :   الصد يالقي أو يطرد  الذي للعاشق  عديدة  فقرات هناك ( 162)

Prop. 1.16; Tib. 1.2; Ov. Am. 1.6.27-32, 2.1.17-27, 2.19.37-38, 3.8.7, 3.8.21-22, 3.11.9, A.A. 
2.244.523, 635-6, 371, Rem. 35.6, 506.8, 677.8; Hor. Od. 3-10.  

 انظر المطرود العاشق عن  التفاصيل  من  لمزيد    : 
Copley (F.O.), Exclusus Amator, A Study in Latin Love Poetry, APA Monograph Series, 17., 

Baltimore, J.H. Furst, Company, 1956.  
(163)  cf. also: Tib. 1.5.61-66. 
(164) James (S.), Op. Cit., pp. 148-149.  

 انظر تابعًا  بوصفه العاشق عن  التفاصيل  من  لمزيد   : 
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Labate (M.), L’Arte di Frasi Amare, Modelli Culturali e Progetto Didescalico nel’Elegla 

Ovidiana, Pisa, 1984, pp. 200-219; Wyke (M.), The Roman Mistress. Oxford, 2002, pp. 
172-173; White (P.), Op. Cit., pp. 87-91.  

see also : Ars 2.177.232, 2.178, 2.179; Tib. 1.4.53.  
 :    انظر  custos الحارس  بدور  يقوم عندما   العاشق وعن

Ov. Am. 3.11.17-18 
 :    انظر  ianitor  بوابًا بوصفه دوره  وعن

Ov. Am. 3.11.12, 1.9.8; Tib. 1.1.56.  
  كلية   مجلة  الروماني،  اإلليجي الشعر   في" العبد - العاشق"  صورة  في التجديد عناصر  ،  علي التواب  عبد علي( 165)

 .   251-250 ص  ،(2002) ،(1) العدد  ،(62)  المجلد  اآلداب،
Copley (F.), Op. Cit., p. 291f.; Wheeler (A.L.), Erotic Teaching in Roman Elegy and the Greek 

Sources, Part II, Classical Philology, Vol. 6, No.1, 1911, pp. 63-64.  
cf. also: Achilles Tat. 2-6.  

 : عاشقًا  إلًها هرقل أن اعتبار  على أومفالي  - هرقل أسطورة  يديوس ڤأو  عالج( 166)

Ov. A.A. 2.217-222 
 :  عاشقًا   إلًها  أبوللو بوصف  أدميتوس  -  أبوللو أسطورة يديوس ڤأو  عالج كما

Ov. A.A. 2.239-242, 2.217-222.  
 :   نفسها  األسطورة  تيبوللوس  عالج كما

Tib. 2.3. 11-30.  
(167)  Gunther (H.), Brill’s Companion to Propertius, Brill, Leiden, Boston, 2006, p. 156; 

Menefee (W.D.), Op. Cit., p. 125; Miller (P.A.), Op. Cit., p. 137f.  

 لكلمة اإلليجيين الشعراء  استخدام  عن األمثلة   من  لمزيد domina  انظر    : 

Prop. 1.1.21, 1.4.2, 1.3.17, 1.7.6, 1.10. 16, 1.16.9, 1.16.28, 1.17.15, 2.4.1, 2.9.45, 2.3.10, 
2.3.41-42, 2.13.14, 2.24.16, 3.16.1, 2.14.21, 3.5.2, 3.20.29, 2.17.17, 3.7.72;  

Tib. 1.1.46, 1.5.40, 2.3.5, 2.4.1, 2.6.64, 3.4.74, 3.6.14, 4.4.12, 4.13.22;  
Ov. Am. 1.4.47, 1.6.69, 1.7.3, 1.10.58, 1.13.5, 2.15.7, 2.16.20, 3.2-18.  

  ريكاردسون  ويرى  Richardson يقع عبًدا بوصفه  ومكانته بروبرتيوس  قدر  من  تحط كان   العشق عبودية  فكرة أن  

 .   domina مولته يعدها  محظية  لسيطرة فريسة

Richardson (L.), Propertius Elegies I-IV, Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 
1977, p.441.  

(168)  Gunther (H.), Op. Cit., p. 158.  
 .  248 ص  ، السابق المرجع  علي، التواب عبد  علي

cf. also : Prop. 2.20.19-20; Tib. 4.5.3-4; Catull. 4.5.13-16.  
 .   األمة  - العاشقة   لصورة" البطالت رسائل"  مؤلفه من   كاملة قصيدة  ديوس يڤأو  خصص

(169)  Menefee (W.D.), Op. Cit., pp. 104-105.  
(170)  Gomme (A.W.) & Sandbach (F.H.), Menander A Commentary, Oxford, Oxford, 

University, 1973, p. 619.  
(171)  Menefee (W.D.), Op Cit., pp. 42-43.  

  ديوسكوريديس  الشاعر  عند  العشق عبودية  فكرة أيًضا  تظهر Dioscorides  (م .ق الثالث القرن ).-  الشعراء  أن إذ  

  المستعبد  للعاشق كاملة  قصيدة  خصص الذي - الفكرة  هذه على  جوهرية تعديالت  أدخل  من  أول  كانوا السكندريين
  وموله  سيده وكأنه  يعشقه الذي  الغالم عن  التفاصيل من طائفة  إيراد  ومنها التعديالت،  بعض فيها وأجرى  ،
(Dioscrdies A.P. 12.169, 1503-1506 )الغلمان  لعشق خانعًا  أسيًرا مليجاروس  الشاعر  كان   كذلك ؛  

(Meleager A.P. 12.81.5-6  . ) 
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(172)  cf. Prop. 3.24.13-14.  
Brophy (R.H.), Emancipatus Feminae A legal Metaphor in Horace and Plautus, TAPA, 105, 

(1975), pp. 1-11.  
Menefee (W.D.), Op. Cit., p. 51.  
(173)  Brophy (R.H.), Op. Cit., p. 6.  

 الثالث الكتاب من  عشر  الخامسة   اإلليجية في  جاء ما  الفقرة هذه  تشبه  (Prop. 3.15.9-10)،  دور الفتاة  تلعب حيث  

 .  المنتصر  القائد
(174)  cf. Prop. 3.11.1-4.  

  الكلمة بالوتوس  يستخدم هنا addictus  ًمن  بدل servus ارتكابه بعد  عبًدا وغدا استسلم الذي الشخص   وتعني  

  السجن  في يوضع  الذي الغارم   تعني قد الكلمة أن كينت  ويرى(. 1) بالدين  الوفاء   عن عجزه  أو  السرقة  جريمة 
 (.  2)  دينه يدفع حتى  عبًدا القانون نظر  في ويعتبر دينه، سداد يستطيع ل  ألنه

cf. also: Prop. 3.11.1-4.  
(1) Glore (P.G.W.), ed. Oxford Latin Dictionary, Oxford, Oxford University Press, 1977, S.V. 

addictus.  
(2) cf. Varro De lingua Latina 6.61. Kent (R.) Trans. Varro De lingua Latina, Vol. I, The Loeb 

Classical Library, London, William Heinemann Ltd., 1938, p. 229.  
 :   انظر . وقيوده  العشق بأغالل مكبل  وكأنه اإلليجيات في  يصور  العاشق  كان ما   غالبًا( 175)

Prop. 2.15.25-26, 3.15.9-10; Tib. 2.3.80; Ov. Am. 1.7. 1-4, cf. also : Aristophanes pax 451; 
Gunther (H.), Op. Cit., p. 157.  

(176)  Menefee (W.D.), Op. Cit., p. 52.  
(177)  Menefee (W.D.), Op. Cit., p. 55.  
(178)  Prop. 3.11.17-20.  

 .   250 ص  ابق،الس  المرجع ، علي  التواب عبد  علي
Murgatroyd (P.), Servitium Amoris and the Roman Elegists, Latomus, 40, (1981), p. 594.  
Wheeler (A.), Erotic Teaching in Roman Elegy , pp. 63-64.  
(179)  Menefee (W.D.), Op. Cit., p. 56.  
(180)  Lyne (R.M.), Op. Cit., pp. 117-130.  
(181) James (S.), Op. Cit. p. 78ff. ; Menefee (W.D.), Op. Cit., pp. 91,149.  

 :   الحب   معلم  دور إلى اإلغريقية  المصادر   في عديدة إشارات هناك ( 182)

Lucian Dialog, Meretr. iii and vii; Aristaenetus Ep. i-4; Longus Praefat. 3.4; Longus ii-6.7; 
Moschus vi.7.8; Achilles Tatius i.9.11.  

(183)  Prop. 4-5; Tib. 1.5.47ff, 1.6.67ff; Ov. Am. 1.8.  
(184) Wheeler (A.L.), Propertius as Praeceptor Amoris, Classical Philology, Vol. 5, No. 1, 

(1919), p. 39.  
cf. also : Tib. 1.4.75, 1.6.9ff.  
Ov. Am. 2.18-20, A.A. 1.1ff, 2.12.  
(185)  cf. Tib. 1.6.9; Prop. 2.3. 94f.  
(186) Wheeler (A.L.), Propertius as Praceptor Amoris, p. 31.  
(187) Caston (R.R.), Love as Illness , Poets and Philosophers on Romantic Love, Classical 

Journal, Vol. 101, No. 3, (2006), p. 289.  
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  العاهرات، جشع من   المدلل ابنه  على يحافظ أن  وينصحه  جاللوس  إلى حديثه  يوجه بروبرتيوس  أن  هنا  نرى( 188)

 .  شعري  بأسلوب  هيالس   قصة  يروي وهنا  هيالس  ومحبوبته هيراكليس  لللبط  قبالً  حدث ما  يعاني فسوف وإل
Wheeler (A.L.), Propertius as Praceptor Amoris, pp. 33.34.  
(189)  cf also: Poen 216-233, 329; Cist. 38ff, 78-88.  
(190)  Ov. A.2.19, A.A.2. 435ff. , 3.580ff.  

 العشق في الالمبالة  مبدأ  أو  التجاهل فكرة فيها تظهر اإلغريقية  المصادر   في عديدة  فقرات هناك  : 
Lucian Dial Meretr. viii, Taxaris 15-16; Alciphron Ep. 2.1.6, 1.37.3, 3. 50.3; Aristaenetus 

Epp. 2.1-20, Heliodorus viii.5. ; Wheeler (A.L.), Erotic Teaching in Roman Elegy, pp. 56-
57.  

(191)  Ov. A. 1.8.71-72.  

 وعنفه الشاعر غضب  تظهر اإلليجي  الشعر  في عديدة إشارات   هناك   : 
Prop. 3.8.17-20, 3.12.15-16, 4.8; Tib. 1.6.69-73, 1.10. 53-69, 2.5.101-4;  
Ov. A. 1. 7, 2.7.2-5, A.A. 2.169ff, 2.447-69; Catull. Lxxxiii and xcii.  
(192)  cf. also : Heaut. 370ff; Aristoph. Plut. 1013f.  
(193)  cf. Eun. 812-813.  
(194)  Turpilius Demiurgus Frag. I R3.  
Wheeler (A.L.), Erotic Teaching in Roman Elegy, pp. 57-58.  

 :   بروبرتيوس  عند مرًضا   بوصفه الحب   عن التفاصيل  من   لمزيد( 195)

Burck (E.), Römische Wesenszüge der augusteischen liebeselegie, Hermes 87, 1952, p. 
167. ;  

Boucher, (J.P.), Études sur Properce, problèmes d’Inspiration et d’Art, Paris, 1965, p. 26.  
(196)  cf. Theocr. Id. 11.1-6, cf. with Prop. 1.5.28, 1.10, 18, 2.1.57, 3.17.4.  
(197)  cf. Horace Sat. 1.2.27, cf. Prop. 2.1.58.  
(198)  malum / mala cf. 1.1.35, 1.5.4, 1.7.14, 2.4.10, 3.17.10.  
(199)  cf. 1.13.19-20, 2.14.18, 2.15.29, 2.34.25, 3.24.25, 3.24.19, 2.12.12, 2.22.7, 2.25.26, 

2.34.92, 3.21.32, 3.24.18, 3.24.19; Gunther (H.), Op. Cit., p. 153.  
(200) 3.8.28, cf. 4.3.28, 1.5.22, 4.3.27, 2.22.21, 3.16.11; Gunther (H.), Op. Cit., p. 154.  
(201) 1.5.11-30; cf. 1.5.30, TDIII.7-14; Caston (R.R.), Op. Cit., , p. 283.  
(202)  Prop. 2.4.7-13. 
(203)  Prop. 1.1.25-30, 2.1.57-8.  
(204) 3.17; cf. also:  Tib. 1.2.1, 5.37-8.  
(205) 2.3.45, 2.25.39ff.  
(206)  Prop. 1.1.21.2, 1.1.19-24.  

 انظر  الحب   لمرض  عالًجا بوصفه السحر   عن   : 
Tib. 1.2.41-64, 1.9.81-84; Ov. R.A. 249.90, Ov. A.A. 1.729.31.  

 انظر  الحب   عالج عن   : 
Tib. 1.5.37, Ov. R.A. 132.146, 803.810, Ov. R.A. 213.24, Ov. R.A. 4-41ff, Ov. Am. 2.1.21-8, 

3.12.12; cf. Cic. TD 5.XXI v.68; Hor. Sat. 1.4.115-16; Plut. The Education of Children 7 
d.e.; Mus. Ruf. Fr. 16 and Epict. Discourse 3.22.38-49; Caston (R.R.), Op. Cit., pp. 285-
296.  

Wheeler (A.L.), Erotic Teaching in Roman Elegy, pp. 67-68.  

 لونجوس   يشير Longus  منه   برد ل  مرض   الحب أن  إلى  العجوز فيليتاس  لسان   على حديث في  . 
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Wheeler (A.L.), Erotic Teaching in Roman Elegy, p. 68.  
(207)  Dee (J.H.), Elegy 4.8, A Propertian Comedy, Transactions of the American Philolgical 

Association , Vol. 108, 1978, pp. 41-53,  
Yardley (J.C.), Comic Influences in Propertius, pp. 134-139; Janan (M.), Op. Cit., p. 114; 

Shea (C.R.), The Return of Cynthia and the Structure of Propertius Book IV, Ph.D., 
University of Illinois at Urbana, Champaign Classical Philology, Urbana, Illinois, 1984, 
p. 19ff.  

(208)  cf. Ter. Hec. 195, Ter. Eun. 205; cf. also: Juv. 3-12, Titinius fr. 43; Dea. (J.H.), Op. Cit, 
p. 41.  

(209)  Dee (J.H.), Op. Cit., p. 50 .  
(210)  cf. Ov. Am. 1.7.61-62.  
(211)  cf. Ov. Ars 1.67.100, 135.70; Livy 5.16.9ff.  
(212)  cf. Tib. 2.3.79.  
(213) Shea (C.R.), Op. Cit., p. 19; Dee (J.H.), Op. Cit., pp. 50-51.  
(214)  cf. Plaut. Asin. 80; cf.  also: Od. 22.15.18, Od. 23.289.91, Od. 22.19.20, 4.8.44, Od. 

19.34, Janan (M.), Op. Cit., p. 114.  
(215)  Plaut. Asin. 957, Prop. 4.8.46.  
(216)  Plaut. Asin. 980, Prop. 4.8.27;  
cf. also : Prop. 3.8.5-6.  
(217)  cf. also : Plaut. Rud. 759f.  
(218) Fraenkel (E.), Plautinisches in Plautus, Berlin, 1922, p. 23ff.  

  عبًدا( 2-6-3)  اإلليجيات إحدى  في  يظهر  حيث بروبرتيوس، إليجيات  في مزدوًجا  دوًرا ليجداموس  للعبد  كان( 219)

 .    بروبرتيوس  سيده  عند عبًدا  يظهر أخريين إليجيتين  وفي كينثيا،  بسيدته خاًصا
Dee (J.H.), Op. Cit., p. 19; Yardley (J.C.), Comic Influences in Propertius, p. 136.  

 في بارمينو والعبد( بعده وما 205  البيت)  أندريا مسرحية   في دافوس  العبد  دور مع  ليجداموس  العبد  دور يتشابه  
 ( .  بعده وما 130 البيت" )الحماة"  مسرحية   في بارمينو العبد  وكذا ،(1035 ،1034 البيتان " )الخصي" مسرحية 

 :    انظر الرومانية  الكوميديا في  العبد  دور عن التفاصيل من  لمزيد
Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 288f.  
(220) Janan (M.), Op. Cit., p. 114.  

  األشباح  منزل"  مسرحية : )   مثل الرومانية   الكوميديا مسرحيات  من العديد  في والمفاجأة  الترقب  عنصرا يظهر  "
"  كوركوليو"  مسرحية ؛  بعده وما  733 البيت " باكخيس  التوأمتان "  مسرحية  ؛ 510 ،  422 ،389 ، 78 األبيات 
 ( .  بعده وما 511 البيت" كاسينا "  ومسرحية ؛ بعده وما 390 البيت

(221)  Gollnish (T.), Quaestiones Elegiacae, Vratislava, 1905, No. 1, p. 23ff.  
Yardley (J.C.), Comic influences in Propertius, p. 135; cf. also : Boucher (J.P.), Op.  Cit., , p. 

435f.  
(222)  Gollnish (T.), Op. Cit., p. 23ff.  
Men. Fr. 130 Koerte  
cf. : Tib. 1.3.85-88.  
(223)  Yardley (J.C.), Comic Influences in Propertius, p. 135.  
(224)  Prop. 4.7.35-38; cf also : Iuv. 14.22.  
(225)  Prop. 4.7.42-46; cf also: Plut. Most. 1167.  
(226)  Prop. 4.7.42-46 
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 :   انظر  بالوتوس  مسرحيات  في  العبيد عقاب   عن األمثلة  من   لمزيد( 227)

Asin. (545-551), Bacch. 822, Capt. 112, 597, Aulul. 45.49, Amph. 158-159, Pseud. 494.500, 
1060, Rud. 887-888, Most. 742, 868, 881, 882, 1133.  

 (.  1001-998 األبيات " ) األسرى" مسرحية   في تينداروس  عدا  فيما ( 228)

cf. Prop. 4.7.35-38. 
(229)  Prop. 2.16.8.  
(230)  Prop. 2.16.7-9; cf. also Plaut. Curc. , Ter. Eun.  
(231)  Prop. 2.16.1-2. ( 27 ص  قبل من  ترجمت ) 

 .  الكوميديا شعراء عند بكثرة مستخدمة   كلمة وهي  ،stolidum (2.16.8 ) كلمة بروبرتيوس  استخدم هنا ( 232)

Yardley (J.C.), Propertius 4.5, Ovid Amores 1.6 and the Roman Comedy, PCPhs xxxiii, 1987, 
p. 180.  

(233)  Prop. 2.16.7-8.  
(234)  Yardley (J.C.), Comic Influences in Propertius, p. 137.  

 ياردلي  يشير  آخر مقال   في  Yardley  الكتاب   من  السادسة اإلليجية   من  28 ،  27 البيتين استلهم   قد بروبرتيوس  أن  

 .   ترنتيوس  من  وليس  مناندروس  من  الثاني 
Yardley (J.C.), Two Notes on Propertius, Phoenix, Vol., 34, No. 3, 1980, p. 255; cf. also: 

Alciphron E.P. 4.18.8; Margaret (T.), Propertius, London, 1974, p. 61.  
(235) Shea (C.R.), Op. Cit., pp. 25-26; Luck (G.), Op. Cit., p. 124.  
(236)  Yardley (J.C.), Two Notes on Propertius, p. 255.  

cf. also : Ov. A.1.7, cf. Menander’s ε. and Philostratus Epp. 16(22), 61(64);  
For. Tib. 1.3.83-92, cf. Ter. Heaut. 274.95, 202, 7 and Alciphron 2.4.  
(237) see also: Prop. 1.2 and Heaut. 99ff.,  
Tib. 4.5.13 and Most. 289, Ter. Eun. 91,  
Tib. 1.3.83-88 and Ter. Heaut. 285ff,  
Tib. 1.5.43 and Frag. 646 K, Alc. I. 36 and Pseud. 274ff.  
(238)  Leo (F.), Op. Cit., p. 128 .  
(239)  Luck (G.), Op. Cit., p. 123 .  
(240)  Prop. 4.164.  
Luck (G.), Op. Cit., p. 43.  

  الرومان  كاليماخوس  يكون  أن  تمنى الذي بروبرتيوس، في  أثروا  الذين  السكندريين  الشعراء أبرز كاليماخوس  يعتبر ،  
 :   يقول أن  يفتأ  ل وكان 

Umbria Romani patria Callimachi  
 "  الروماني  كاليماخوس   موطن  أومبريا"

(241)  Griffin (G.), Op. Cit., p. 199.  
"  الحمير "  مسرحية ففي  المتمرسات،  المحظيات  احتساء بين  سائدة نمطية  سمة  كان   الخمر شرب  أن  أيًضا  نجد( 242)

  القوادة هذه  كانت   حيث الخمر  إحضار  من كلياريتا   بمنع ديابولوس  تهديد نرى لبالوتوس ( 802-799 األبيات )
 .   الشراب   في تفرط

James (S.), Op. Cit., p. 57 .  
  سيروس  من للشخصيات  اإلغريقية   األسماء يغيران  كانا   السواء على  وترنتيوس  بالوتوس  أن بالذكر  الجدير من ( 243)

Syros خريسالوس  إلى Chrysalus،  خريسيس  من  أو Chrysis  تاييس  إلى  Thais ، أن  المحتمل  من  ولكن  

  بطريقته مناندروس   حبكة وأدخل إليجياته،   إلحدى اسًما  بوصفه مناندروس   عند الشهير السم استخدم بروبرتيوس 
  إلى إشاراته   تكن لم مناندروس   إلى يشير  كان  عندما بروبرتيوس  أن  إلى Fantham فانتام وتشير . الخاصة 

 .   الخديعة  كوميديا   بها تتسم التي  الخصائص  إلى  إشاراته كانت   بل ، الفهم  بسوء المليئة الخصبة العائلية  الكوميديا
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 ومناندروس  بروبرتيوس  عن  التفاصيل  من  لمزيد    : 
cf. also : Prop. 3.21.25-28.  

 :    ومناندروس  هوراتيوس  وعن
see : Hor. Sat. 2.3.11-12.  

 :    انظر  مناندروس  ألسلوب  يديوس ڤأو  استخدام وعن
Alfonsi (L.), Ovidio e Menandrio, Aegyptus 40, 1966, pp. 73-79.  
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