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Abstract 

“Gender Theory and its Features in Terence’s Theatre through the 

Analysis of the Male Characters in the Comedy of Eunuchus” 

This paper deals with the analysis of the male characters that appear in Terence’s 

comedy Eunuchus through the Gender theory, and those are the eunuch Dorus, 

Phaedria, the soldier Thraso, and Chaerea. Gender is the cultural expression of the 

patterns of the masculine behavior that should be followed by men, and the patterns 

of the feminine behavior that should be followed by women. This means that Gender 

points out to the roles, behaviors, activities, and features suitable for men and women 

in each society and this differs from one society to another according to the 

differences of its cultures and concepts.  

We will try to show to what extent did each male character fail to achieve the features 

and qualities needed to perform Roman masculinity. For example, as a eunuch slave, 

Dorus naturally fails in the world of Roman masculinity. Phaedria is characterized by 

immature behaviors and lacks masculinity that distinguishes the Roman man. The 

soldier Thraso fails also to perform Roman masculinity and his lack of manliness is 

clear to all the characters of the play. Thraso attempts to prove his manliness and the 

standards of Roman masculinity but he fails at last. And finally, Chaerea fails also to 

perform Roman masculinity, as an example, in act two, scene three, when Parmeno 

jokingly suggested that his master Chaerea change clothes with Dorus to be disguised 

as a eunuch so that he could gain access to the house of the courtesan Thais, Parmeno 

explains that his plan might succeed because of the form and beauty of his master.    



 
 نظرية الجندر ومالمحها في مسرح ترنتيوس 

016 
 

 المقدمة: مفهوم الجندر 
مفيوم ارتبط ( تجدر بنا اإلشارة إلى Genderقبل الحديث عن مفيوم الجندر ) 

(. ُأشتق مصطمح الجنسانية من Sexualityبمفيوم الجندر أال وىو مفيوم الجنسانية )
( ويشير بالتالي إلى الذكورة واألنوثة، وتتنوع تعريفاتو تبعًا لممرجعية التي Sexالجنس )

ينطمق منيا، طبية كانت أو نفسية أو دينية أو ثقافية. وتتصل الجنسانية بدورىا 
، ومن (1)ندر الذي يشير إلى عالقات القوى القائمة عمى أساس الجنسبمفيوم الج

( Stevi Jacksonالتعريفات المباشرة لمجنسانية ما يرد في دراسة ستيفي جاكسون )
"مقاربات حول الجندر والجنسانية" إذ تقول: " استخدم مصطمح الجندر منذ أوائل 

ل األنوثة والذكورة في مقابل الفروق السبعينيات ليشير إلى المنظومة الثقافية التي تشك
البيولوجية بين الجنسين، وفي العادة يتضمن مفيوم الجنسانية اليويات والرغبات 
ن كان مرتبطًا بو،  والممارسات الحسية باعتبارىا مفيومًا مميزًا ومغايرًا لمجندر وا 

ز ستيفي ، وبالتالي ترك(2)والمفيومان الجندر والجنسانية ينطمقان من مفيوم الجنس
نما  جاكسون عمى عدم تعبير الجندر أو الجنسانية عمى سمات بيولوجية ثابتة، وا 

، مع ارتباط اا وثقافيً يولوجي ليتشكل كل منيما اجتماعيً ينطمقان من االختالف الب
عالقات القوى عمى أساس الجنس وينعكس  الجنسانية بالجسد، بينما يستند الجندر إلى

( بشأن دور Jeffrey Weeks. ويتفق جيفري ويكس )(3)عمى األدوار االجتماعية
المجتمع في تشكيل الجنسانية باعتبارىا ىوية وممارسة وأسموب حياة مؤكدًا بدوره أنيا 

 .(4)ليست معطى، بل نتاجًا لعمميات من التفاوض والصراع والفعل اإلنساني

                                                           
1
النسوية والجنسانية، تحرير وتقديم: ىالة كمال وآية سامي، ترجمة: عايدة الة كمال وآية سامي، ى - 

 .11، ص (2116) ،سيف الدولة، مؤسسة المرأة والذاكرة، القاىرة
2
-  Jackson S., “Theorising Gender and Sexuality”, in Contemporary Feminist 

Theories, eds. Stevi Jackson and Jackie Jones, Edinburgh University Press, (1998), 

p.131. 
3
 .11، ص سامي، المرجع السابقىالة كمال وآية  - 

4
 - Weeks J., Sexuality, (Second edition), Routledge, (2003), p. 19. 
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بيجت  أما التعريف األشمل لمجنسانية والوارد في دراسة وصال عفيفي وحسام 
كما ورد عند ىالة كمال وآية سامي ىو مصطمح يشير إلى كافة المشاعر والخبرات 
المتصمة بالجسد والحياة الحسية وتشكل بالتالي مكونًا أساسيًا في كيان النساء 
والرجال. والجنسانية تمثل تفاعاًل بين العقل والجسد وتتشكل نتيجة تفاعالت متشابكة 

لنفسية والقيم الدينية والمعتقدات الثقافية والوسط االجتماعي بين العوامل البيولوجية وا
 .(5) المحيط
وىناك مفيوم آخر ارتبط بالجندر تجدر بنا اإلشارة إلى توضيحو أال وىو  

(، ففي الوقت الذي تيتم بو دراسات الجندر بعالقات القوى Feminismمفيوم النسوية )
من مفاىيم األنوثة والذكورة، نجد أن  اين ومظاىرىا وانعكاساتيا انطالقً بين الجنس

النظرية النسائية تنطمق من قناعتيا بوجود خمل في ميزان القوى الجندري، فتركز عمى 
أوضاع النساء في تمك المنظومة التي تفتقد ربما إلى العدالة. كما تسعى النظرية 

قاومة النسائية إلى كشف أوجو ىذا الخمل، ونقد وتحميل مظاىره والدعوة إلى الم
الواجبات. وىو ما تعبر و والتغيير في سبيل تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق 

عند ىالة ( في تعريفيا لمنسوية كما ورد Maggie Humm) عنو الباحثة ماجي ىم  
 اواة في الحقوق، كما تتضمن توجًيا فكرًيايتضمن قاعدة المس كمال باعتبارىا مفيوًما

بيدف خمق عالم يسع النساء دون االكتفاء بمجرد  يسعى لتحقيق تحول اجتماعي
ن المساواة. كما أن الفكر النسوي يرتبط أكثر بالعمل النسوي كحركة ىدفيا الكشف ع

إلحداث تغيير عمى مستوي الوعي المجتمعي  مواطن التمييز ضد النساء، سعًيا
يشكل مفيوم  لتاليوالثقافة الرائجة والتشريعات بما يحقق لمنساء العدالة والمساواة. وبا

لمعمل النسوي  بينما يعتبر الفكر النسوي أساًسا وأداة تحميمية، الجندر منيًجا فكرًيا
يسعى إلى تحسين أوضاع النساء عمى أرض الواقع. فإذا كان  سياسًيا باعتباره فعالً 

                                                           
5
 .191ص  المرجع السابق، ىالة كمال وآية سامي، - 
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المنظور الجندري في أساسو أداة لمتحميل، فإن الفكر النسوي في جوىره أداة 
 .(6)لمتمكين
، فيو يعني التمييز في االسم بين الجندر فيعد في األصل مصطمًحا نحوًياأما  

المذكر والمؤنث. لكن أىم ما انتيت إليو الدراسات في تعريف الجندر والفرق بينو 
وبين الجنس ىو أن الجندر يمثل التعبير الثقافي عن االختالف الجنسي أي أنماط 

نماط السموك األنثوية التي ينبغي أن تمتزم بيا السموك الذكرية التي يتبعيا الرجال وأ
لمرجال أو النساء  في مجتمع بعينو باعتباره مناسًبا المرأة، فيو يشير إلى ما ينظر إليو

من األدوار والسموكيات واألنشطة والسمات وىو ما يختمف باختالف المجتمعات 
دوره يختمف عن تعريف وثقافاتيا والمفاىيم التي تتشكل في سياق تمك الثقافات، وىو ب

الجنس الذي يعني فقط الفئة البيولوجية أي األساس الجسدي لمتقسيم، إذ تؤكد 
 .(7)القواميس أن الداللة األىم لمجنس ىي الداللة البيولوجية

جتماعية التي يتم فالمعنى المتعارف عميو لمفيوم الجندر يتبدى في األدوار اال
عمى كل جنس بعينو، فيتوقع  تمقائًيا فرضيافي اطار مجتمع ما و  تشكيميا ثقافًيا

لجنسو، بتمك األدوار وما تحممو من مشاعر  بالتالي التزام كل فرد منو، تبًعاالمجتمع 
وقيم مع التعبير عنيا في السموك اليومي. فعمى سبيل المثال، يتم في تربية الذكور 

السموك  اء، فيصبحالتأكيد عمى قيم الشجاعة بينما يتم تربية اإلناث عمى قيم الحي
لوصفيا بالرجولة، بينما يكون التعبير عن الحياء لدى الولد  الشجاع لدى الفتاة مبرًرا

مدعاة لمسخرية منو باعتباره يتصرف كاإلناث. ىذا فيما يتصل بقيم كالشجاعة 
نما يتم إضفاؤىا  والحياء، والتي ال تحمل في حد ذاتيا أية معايير لألنوثة والذكورة وا 

                                                           
0
ة، النقد األدبي النسوي، تحرير وترجمة وتقديم: ىالة كمال، مؤسسة المرأة والذاكر  ىالة كمال، - 

 .14-13ص ص ، (2115)الطبعة األولى، 

7
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 .13-12، ص ص (2113) لونجمان، الطبعة  الثالثة، –لعالمية لمنشر ا
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في القيود التي  سين. ويتخذ ذلك األمر منحى واضًحاك أفراد من الجنعمى سمو 
يفرضيا المجتمع عمى السموك المعبر عن العاطفة والمشاعر، فالبكاء كتعبير عن 
الحزن واأللم مرفوض بالنسبة لمذكور ومقبول بالنسبة لإلناث في الموقف الواحد، وذلك 

نما يتصل باألدوار  دون أي منطق يرتبط ببنيتنا البيولوجية كذكور ناث، وا  وا 
االجتماعية التي يفرضيا عمينا المجتمع البشري بناء عمى انتمائنا إلى جنس دون 
آخر، في إطار عام يعمي قيم ومشاعر وسموكيات الذكورة عمى األنوثة. ومن ىنا 
نشأت دراسات الجندر لدراسة األدوار االجتماعية القائمة واختالفاتيا بين الجنسين، 

في السموك والقيم والمشاعر وانعكاساتيا عمى أسموب الحياة والقوانين المنظمة  ممثمة
  .(8)ليا وما يترتب عمييا من عالقات قوى بين الجنسين

وىو معالج نفسي  –( Robert Stolerوىو أيضًا ما يؤكده روبرت ستولر )
عمى التمييز بين الجنس  –عمل مع األفراد الذين ولدوا بأعضاء جنسية غير محددة 

باعتباره تكوينًا بيولوجيًا، والجندر باعتباره تكوينًا نفسيًا، ومن ثم ثقافيًا، فيقول: " إن 
ذا كانت التسميات  الجندر مصطمح لو معان نفسية أو ثقافية أكثر منيا بيولوجية. وا 

لمجندر  المالئمة لمجنس ىي "ذكر" أو "أنثى" فإن المصطمحات المرادفة ليا بالنسبة
عن الجنس  ران يمكن أن يكونا مستقمين تماًماىي "ذكوري" و "أنثوي" واألخي

أو أنثى، لكن المجتمع ىو الذي يصنع منا  . فالطبيعة تجعل منا ذكًرا(9))البيولوجي("
 رجاًل أو امرأة.

كذلك تميز الناقدة كامال بياسين كما ورد عند ىالة كمال الفرق بين الجنس  
فمن المعروف  .النوع االجتماعي أمر مختمف تماًما" إن الجنس أمر و  والجندر قائمة:

أو أنثى، وأن جنسنا يمكن أن ُيحدد بالنظر إلى األعضاء  أن الشخص يولد ذكًرا

                                                           
8
 .13-12، ص ص المرجع السابق ىالة كمال، - 

9
 - Stoller R., Sex and Gender: The Development of Masculinity and Femininity, 

London, (1984), p. 9. 
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ر، ومن ثم التناسمية. ولكن لكل ثقافة طرقيا في وضع قيميا الخاصة باإلناث والذكو 
فالقالب الثقافي واالجتماعي الذي يصمم ، ومزايا مختمفة. تحدد لكل منيما أدواًرا

لجندرة(. لإلناث والذكور منذ النشأة األولى ىو ما يعرف بتحديد النوع االجتماعي )ا
األنثى والذكر إلى امرأة أو رجل، ومن ثم إلى فيم لألنوثة  فكل مجتمع يحول تدريجًيا

لمسئوليات والذكورة، وذلك عبر مستويات مختمفة من أنماط السموك واألدوار، وا
والحقوق والتوقعات. ويتم ىذا عمى خالف الجنس الذي ىو أمر بيولوجي، فيوية النوع 

 .(11)"االجتماعي )الجندر( يحدد تاريخًيا وثقافًيا
( ممن ميزن بين الجنس الذي يولد بو المرء Ann Oakleyكانت آن أوكمي ) 

لتمييز بين الجنس والجندر الذي يكتسبو. ولكن في حقيقة األمر لم تخترع أوكمي ا
نما استعارتو من روبرت ستولر، إذ كان ستولر قد وجد  ىذا التمييز بين والجندر، وا 

في وصف حالة األشخاص الذين اختمف جنسيم البيولوجي عن  المصطمحين مفيًدا
الجندر الذي أُوِكل إلييم عند الميالد، والذي وجدوا أنفسيم فيو. وبناء عمى ستولر، 

لمجنس البيولوجي، وعر فت الجنس بأنو  جندر ليس نتاًجا مباشًرالطرحت أوكمي أن ا
السمات التشريحية والفسيولوجية التي تحدد الذكورة واألنوثة البيولوجية، بينما عر فت 

. وأن ( المحددة اجتماعًياFemininity( واألنثوية )Masculinityالجندر بأنو الذكورية )
نما من خالل صفات اجتماعية وثقافية  جًياو الذكورية واألنثوية ال يتحددان بيول وا 

ونفسية مكتسبة يصبح المرء من خالليا رجاًل أو امرأة في مجتمع محدد في وقت 
 .(11)محدد
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محاضرات تعميمية في دراسات النوع، إشراف: أميمة أبو بكر، تقديم: ىالة كمال،  ،ىالة كمال - 
 .15، ص (2116)مؤسسة المرأة والذاكرة، الطبعة األولى، 
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 - Oakley A., Sex, Gender and Society, England: Gower Publishing Company, 
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لقاموس أوكسفورد اإلنجميزي كانت كممة الجندر والجنس يتم  وطبًقا 
أن  ، إلى(12)استخداميما لتؤديا المعنى نفسو منذ أواخر القرن الرابع عشر الميالدي

لمتمييز  حين في منتصف القرن العشرين طبًقاأصبح ىناك مفيوم يميز بين المصطم
( حيث قالت: " إن المرأة ال تولد Simone de Beauvoirالشيير لسيمون دي بوفوار )

مرأة، ولكن تصير مع الوقت امرأة. إذ ال تعد الطبيعة البيولوجية، وال النفسية، وال ا
لمنموذج الذي تقدمو المرأة كإنسان في المجتمع، ولكن  االقتصادية المعيار المحدد

 . (13)الذي يحدد ذلك الثقافة المجتمعية التي تشكل في النياية ىذا المخموق"
ويالحظ في دراسة الجندر أن كل المجتمعات الثقافية تحول الفروقات  

والممارسات البيولوجية بين اإلناث والذكور إلى مجموعة من المفاىيم حول التفرقة 
التي تعتبر مالئمة لكمييما. وبالتالي يمكن القول بأن مصطمح الجندر ىو مفيوم أقرب 
إلى مجال الدراسات االجتماعية والثقافية التي تسعى إلى تتبع عالقات القوى الجندرية 
في سياقاتيا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وتحميل مظاىره وأسبابو، ومن ىنا 

ات الجندر مقارنات، وتفسح المجال أمام دراسات الذكورة واألنوثة وما تتضمن دراس
ترتبط بيا من سموكيات وخصائص وتصورات وأشكال لمتعبير يتم صياغتيا في ظل 
أوضاع اجتماعية وثقافية معينة تنعكس بالتالي عمى األعراف االجتماعية والحقوق 

 . (14)والواجبات الواردة في التشريعات
 ة الرومانية:مفهوم الرجول

( virtusإن المصطمح األساسي لفيم الرجولة الرومانية يتمثل في الكممة الالتينية )
( tus-turis)( بمعنى "رجل"، وكذلك االسم (vir، وىى من االسم (15)بمعنى فضيمة

                                                           
12

 - https://en.oxforddictionaries.com/definition/gender(9-27-2018). 
13

 - De Beauvoir S., The Second Sex, Translated and edited by: H.M. Parshley, 

Thirty Bedford Square: London, (1956), p. 273. 
16

 .14-13ص ص  النقد األدبي النسوي،هالة كمال،  - 
15

 - Kuefler M., The Manly Eunuch: Masculinity, Gender Ambiguity, and Christian 

Ideology in Late Antiquity, University Chicago Press, (2001), p 20. 
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ىنا تعني الرجولة.  (virtus). وبالتالي فإن كممة (16)بمعنى "رائحة" أي رائحة الرجل
تشمل كل شيء مميز لمرجل في مقابل الخصال األنثوية التي تندرج تحت كممة  وىي

(mollitia)  بمعنى الرقة، فمكي يوصف سموك الرجل الروماني بالسموك الرجولي ال
( كانت تستخدم mollitiaيتوجب عميو القيام باألشياء األنثوية. وبشكل عام فإن كممة )

 .(17)لوصف جسد المرأة 
جوىرية لمرجولة الرومانية ىو قيام الرجل الروماني بدوره في من العناصر ال 

. كذلك فإن الرجل (18)العالقات الحميمية بغض النظر عن كون الرفيق ذكر أو أنثى 
الذي يتحمى بالفضيمة والرجولة التامة ىو رجل روماني يتسم بعظمة المنطق والنفس 

سبة لفضيمة الرجل. كما كان واألخالق، في حين كانت الرقة األنثوية وصمة عار بالن
عمال العقل والسيطرة عمى اآلخرين. ولكن  يجب عميو أن يتحمى بضبط النفس وا 
الشغف الشديد في إظيار الرجولة كان ينم عن غياب ىذه الفضيمة عند الرجل 

 . (19)الروماني 
ساذج، تتحكم فييا  في حين كان ُينظر لممرأة الرومانية عمى أنيا ذات عقل 

قة بين الرجولة والقوة العسكرية حيث إن مشاعرىا بسيولة. كذلك كانت ىناك عال
لمنساء فأولئك المنتصرين في الحروب كانت لدييم فضيمة  الحرب لم تكن ميداًنا

الشديد في الحروب  رتكاب الجنود لمعنفكثر من أولئك الميزومين. عمى أن اورجولة أ
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باإلفراط في إظيار الرجولة مما يعني أنيا رجولة زائفة تختبيء  تيامكان يعرضيم لال
 .(21)وراءىا مظاىر أنثوية

وباإلضافة إلى ذلك فإن الرجل الروماني كان عميو بجانب سيطرتو عمى المرأة أن 
االنفعال العاطفي كل ىذه أمثمة عمى الرقة األنثوية اطفتو وأفعالو، فإن يتحكم في ع

لكي تتحقق الرجولة الرومانية كان البد  طريق الرجولة. أيًضا من كبحيا عن التي البد
من توافر سمات جسدية مميزة لو. وعمى ذلك فإن الخصيان في األدب الالتيني كانوا 
 يشيرون إلى إخفاق الشخصية في تحقيق المعايير الخاصة بالرجل الروماني المثالي.

 صي":سمات األنوثة في الشخصيات الذكورية في مسرحية "الخ
ربما تحمل مسرحية "الخصي" لترنتيوس وجية نظره في تسميط الضوء عمى غياب 

تبع سموك شخصيات مفيوم الرجولة الرومانية وىذا عن طريق محاولتو الدائمة بت
عمى اآلخرين وغيرىا من  (imperium)خفاقيم في ممارسة السمطة العمل المسرحي وا  

المظاىر الدالة عمى إخفاقيم في تحقيق الرجولة الرومانية، في حين نجحت بعض 
الشخصيات النسائية في التحمي ببعض سمات الرجولة الرومانية وىؤالء الشخصيات 
ىم الخصي دوروس، والشاب فايدريا، والجندي ثراسو، والشاب خايريا، والمحظية 

 بة بيثياس .ثايس، والخادمة الشا
في العالم  ة بل أيًضامفيوم الجندر ليس فقط في الكوميديا الروماني يظير جمًيا 

الروماني بأسره. فقد حدد الرومان األدوار الجندرية المتقابمة، فمكي يصبح الذكر 
الروماني رجاًل عميو أن يمثل الضد بالنسبة لممرأة والعكس صحيح، وبالتالي فإن أي 

 عد بالضرورة نسائي. سموك غير رجولي ي
وفي حديثنا عن الرجولة الرومانية في مسرح ترنتيوس تجدر بنا اإلشارة إلى  

التي تعني القوة والسمطة الشخصية. وُتعرف كممة  (auctoritas)الكممة الالتينية 
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(auctoritas)  بشكل عام بأنيا المرحمة أو الحد الذي يكون فيو لكل رجل الحق في أن
ى أىل بيتو وكذلك اآلخرين في المجتمع، وتصور ىذه السمطة في يحكم ويسيطر عم

مسرح ترنتيوس عالقة السيد بعبده، والزوج بزوجتو، والرجال بالمحظيات وأن أي خمل 
من قبل الرجل في إدارة ىذه العالقة ىو بمثابة تدمير لسمطتو وبالتالي ضياع قوتو 

ا الرومانية تظير في ممارسة وىيمنتو الشخصية. كما كانت قوة الرجل في الكوميدي
الحب والعنف، فكان الرجال في بعض األحيان يقومون بضرب العبيد لمتعبير عن 

 .(21)ىيمنتيم الجسدية عمييم كجزء من ممتمكات ىؤالء الرجال 
ألن ترنتيوس كان يدين السموك االجتماعي غير القويم لمرجل، لذا فقد  ونظًرا 

 عمى جعل الرجل الروماني عضو نشط  لتي تركزاىتم بتصوير القواعد األخالقية ا
وفعال، ومنتج في المجتمع، ال يتورط في العالقات الغرامية المشينة. وقد كانت ىذه 
قاعدة عامة بالنسبة لمشيوخ. وبالطبع كانت الشخصيات الذكورية التي تمتزم بيذه 

وس في السمطة الشخصية. ويصور ترنتيد األخالقية تتمتع بقدر كبير من القواع
مسرحياتو الشخصية النمطية لمرجل الروماني بأنو رجل يطمح إلى تحقيق االحترام 

ساءة تو المعتدلة في الحياة. وكانت اإلواالعجاب من قبل ذويو وذلك عن طريق اختيارا
العامة التي يرتكبيا الرجل في مسرح ترنتيوس وتجعمو عرضة لمعقاب ىي جريمة 

لترنتيوس  "Andriaسرحية )فتاة جزيرة أندروس( ". ففي م(22)االنغماس في الشيوات
أثناء حديثو مع العبد  (Pamphilus)ابنو الشاب بامفيموس   (Simo)دح األب سيمو يم

م أية الرغم من مرافقتو لممحظيات لم يق( ألنو ب95-91)األبيات  (Sosias)سوسيا 
 يقول:عالقة معين ولم يتحرك فؤاده لالنغماس في مثل ىذه األمور، حيث 

Enim vero spectatum satis 

putabam et magnum exemplum continentiae, 

nam qui cum ingeniis conflictatur eius modi 
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neque commovetur animus in ea re tamen, 

scias posse habere iam ipsum suae vitae modum. (91-95)
(23)

 

 عمى قدرتو عمى كبح افي ىذا تجربة كافية ودلياًل حسنً وآمنت أن " 
 نفسو. ألن من يخالط أمثال ىؤالء وال يتحرك فؤاده في أمثال ىذه

 (66)"األمور، يمكنك أن تقول عنو أنو قادر عمى تدبير حياتو.

فسو والتحكم فييا عمى الرغم فاألب سيمو يشعر بالفخر لنجاح ابنو الشاب في ضبط ن
التصوير لشخصية بامفيموس  تاحة الفرصة لو لالنغماس في الممذات. وىذامن إ

يوضح األسس األخالقية لمرجل الروماني. وعمى ذلك فالرجل الروماني الذي يفشل في 
وبالتالي لن يحظى  ك رجل فاسد أخالقًياإظيار رزانتو في اتخاذ القرارات ىو بذل

باحترام أقرانو لو. وىناك مشيد في مسرحية "الخصي" موضوع الدراسة يوضح ما سبق 
 ( ما يمي:239-234الطفيمي جناثو قائاًل في األبيات ) حيث يروي

conveni hodie adveniens quendam mei loci hinc atque ordinis, 

hominem haud inpurum, itidem patria qui abligurrierat bona: 

video sentum, squalidum, aegrum, pannis annisque obsitum. 

“quid istuc” inquam “ornatist?” “ quoniam miser quod 

habui perdidi, em quo redactus sum. omnes noti me atque 

amici deserunt.” hic ego illum contempsi prae me.(234-239)
(25)

 

 قابمت اليوم "
 وأنا آت إلى ىنا رجاًل من مركزي ومقامي.
 إنو رجل ليس بالشرير. لقد أتى، كما فعمت
 عمى جميع ما ورث عن أبويو. إن منظره مما

 يرثى لو: قذر، مريض، ذا مالبس رثة قد أثقمتو السنون.
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 قمت لو: ما ىذا المباس؟ فأجابني:
 ألنني أتمفت جميع ما أممك: فياك ما وصمت
 إليو. قد ىجرني كل معارفي وأصدقائي.
 (60)"لقد نظرت إليو بازدراء وىو يقف إلى جانبي.

يشعر جناثو بالشفقة تجاه مواطن روماني مثمو قام بتبديد أموالو، فبداًل من أن 
سو وأن فإنو ينفر من ذلك الرجل الشريد لعدم قدرتو عمى المحافظة عمى ضبط نف

 .يجعل من نفسو رجاًل ناجًحا
كذلك فمن الخصال السمبية لمرجل والتي تصنف لجندر المرأة ىي الخوف، 

سيفقد مكانتو في المجتمع ويضر  اء حتًماسمك النسفالرجل الجبان الذي يسمك م
بسمطتو وقوتو ألن الرجل المخنث لن يستطيع المحافظة عمى ممتمكاتو بما في ذلك 

. كما كانت الحياة الزوجية في الكوميديا الرومانية بمثابة اختبار لقوة الزوج (27)زوجتو 
اىم في تحديد وسمطتو الذكورية. وكانت الدوطة التي تجمبيا الزوجة عند الزواج تس

العكس مالمح العالقة الزوجية، فكمما زاد حجم الدوطة زادت مكانة المرأة في المنزل و 
زوجتو  ذه الدوطة بشكل سميم حتى ينال رضادارة ىصحيح. ولذا كان عمى الزوج إ

، والزوج الذي يفشل في ترويض زوجتو يجمب لنفسو الخزي كزوج ذو سمطة باستمرار
" لترنتيوس متمثاًل Phormioىو الحال في مسرحية )فورميو( "، كما (28)عمى أىل بيتو

. وقد (Nausistrata)وزوجتو ناوسيستراتا ( Chremes)في شخصية الزوج خريميس 
دارة الرجل لبيتو كما ىو الحال في إعمى حسن  انت الزوجة اليادئة دلياًل واضًحاك
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 (Laches)لترنتيوس متمثاًل في الزوجان الخيس  "Hecyraمسرحية )الحماة( "
  .(Myrrhina)وميرىينا  (Sostrata)وزوجتييما سوستراتا  (Phidippus)وفيديبوس 

إذن يمكننا القول بأن البيئة الرومانية كانت بيئة خصبة يمكن من خالليا تتبع 
ال من كل مظاىر دراسات الجندر. فكان ىناك فصاًل واضحًا بين ما يقوم بو الرج

سموك ونشاط في المجتمع الروماني وما تقوم بو النساء. وعند اختالط ىذه األدوار 
ت فيو أدوار يصبح من السيل عمى الدارس لمفيوم الجندر تتبع ىذا الخمط الذي تقابم

 عكس صحيح.الرجال بالنساء وال

 الخصي دوروس:  -2
دبية التاريخية واألتجدر اإلشارة أنو لم يأت ذكر الخصيان في األعمال 

عند العديد من الفالسفة والشعراء اليونانيين منيم  االقديمة فقط، بل ظيرت أيضً 
ق.م( في  384-322) (Ἀξηζηνηέιεο) والرومان عمى حد السواء. فيا ىو أرسطو

يذكر قائاًل بأنو " عندما يتغير  (Πεξί δώωλ γελέζεωο) عممو )عن حياة الحيوانات(
لعكس ما كان عميو قبل التغيير"  لشخص ما، تتحول طبيعتو تدريجًياي الجزء األساس

(716bوفيما بعد يؤكد أرسطو عمى ذل .)في حالة  ك عندما يقول: "ىذا دلياًل واضًحا
تحول جذري لجزء حيوي في الجسد وبيذا  (. فعممية الخ صي ىي766aالخصيان" )

كو لعكس ما كان عميو. وعمى التغيير ال يتحول الجسد فقط، ولكن تتحول طبيعتو وسمو 
. ولقد (29)ذلك فإن أي تغير لألعضاء البيولوجية لمشخص يتبعو تغيير في جنسو

ضرب أرسطو مثااًل عمى ذلك في حديثو عن الخصيان في الكتاب الرابع من عممو 
 حيث قال:

ἑλὸο δὲ κνξίνπ ἐπηθαίξνπ κεηαβάιινληνο ὅιε ἡ ζύζηαζηο ηνῦ 

δῴνπ πνιὺ ηῷ εἴδεη δηαθέξεη. ὁξᾶλ δ' ἔμεζηηλ ἐπὶ ηῶλ εὐλνύρωλ νἳ ἑλὸο 

κνξίνπ πεξωζέληνο ηνζνῦηνλ ἐμαιιάηηνπζη ηῆο ἀξραίαο κνξθῆο θαὶ 

κηθξὸλ ἐιιείπνπζη ηνῦ ζήιενο ηὴλ ἰδέαλ. (Arist. Gen. An. 766a) 
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التكوين  لذلك اوىري )المميز لمجنس(، يختمف تبعً "عندما يتغير الجزء الج
الخصيان، فمقد تم تغييرىم  الكمي لمظير الكائن الحي. وىذا ما يمكن مالحظتو في

عن طبيعتيم األصمية جراء تشويو الجزء )البيولوجي( الجوىري، وُتِركوا بمظير  اتمامً 
 أقرب ما يكون إلى النساء."

أو  ولقد كانت لدى أرسطو بعض المعايير لتمييز الجنس سواء كان ذكر
ري لمتمييز بين أنثى. فمم يكن فقط اختالف األعضاء البيولوجية ىي الشيء الجوى

 ، حيث يقول:(31)القدرة الوظيفية ليذه األعضاء النوعين، بل أيًضا

«.....νὐ θαηὰ πᾶλ γε αὐηὸ ζῆιπ θαὶ ἄξξελ ἐζηὶλ ἀιιὰ θαηά 

ηηλα δύλακηλ θαὶ θαηά ηη κόξηνλ...»  

(Arist. Gen.An. 716a) 

ليس ما يحدد اليوية ىو كون اإلنسان ذكر أو أنثى، ولكن ما يحدد اليوية  "
 ىو وجود أعضاء )بيولوجية( جوىرية محددة وقدرة وظيفية ليا."

م( في 23-79) (Gaius Plinius Secundus)أيضًا يذكر بمينيوس األكبر 
أن الخصيان ىم أحد األنواع الثالثة  (Historia Naturalis)مؤلفو )التاريخ الطبيعي( 

 ة، إذ ينقسم جنس نصف الرجل ىذا إلى ثالث(Semivir)لجنس أسماه بنصف الرجل 
، حيث (31)أنواع وىم: الخصيان، المخنثون، والرجال ذوي األعضاء التناسمية المشوىة

 يقول:
“homini tantum iniuria aut sponte naturae franguntur, idque tertium 

ab hermaphroditis et spadonibus.” (11.110) 

"في الجنس البشري فقط ُتشوه األعضاء التناسمية إما بجرحيا أو عن طريق الصدفة 
إليو  ك الجنس المسمى بنصف الرجل مضاًفاوىؤالء يشكمون النوع الثالث من ذل

 المخنثون والخصيان".
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ساموساتا اآلشورية كما ورد أيضا  ذكر الخصيان عند لوكيانوس من مدينة 
(Luciani Samosatensis( )125-181)م تقريبًا( في عممو الساتيري )الخصي 

(επλνπρνο)(32) من  أرسطو أحد أتباع، حيث يذكر أحد شخصيات ىذا العمل بأن
 νὖηε ἄλδξα νὖηε γπλαίθα εἶλαη) ذكر بأن "الخصي ليس برجل أو امرأة" الفالسفة

ηνλ εὐλνύρνλ. 6.) 

ذكر الخصيان عند لوكيوس فالفيوس فيموستراتوس الشيير كذلك ورد 
م( في عممو )حياة 171/172-247/251) (θιάβηνο θηιόζηξαηνο) بفيموستراتوس
وذلك في وصفو إلحدى المرافعات التي أجراىا  (βίνη Σνθηζηώλ)الفالسفة( 

والتي كان موضوعيا يدور حول أحد الخصيان ( Antiochus) فسطائي أنتيوخوسو الس
(Philostratus vs 569)(33). 

م( فقد ورد الحديث 43-17/18) (Publius Ovidius)أما عند أوفيديوس 
، وذلك في عممو )ديوان (34)(Bagoas)عن الخصيان وال سيما الخصي باجواس  أيًضا

(، حيث يتحسر أوفيديوس عمى اليوية الجنسية لمخصي Amores 2.3.1الغزليات( )
 فيديوس نفسو. فيو يؤمن بأنو نظًراة غرفة نوم عشيقة أو باجواس الذي كان يقوم بحراس

ألن باجواس ليس برجل أو امرأة فمن يتعاطف مع أوفيديوس ويشعر بقسوة المأزق الذي 
 يقع فيو، فيوبخو الشاعر قائاًل:

“ei mihi quod dominam nec vir nec femina servas….” 

 "يا لتعاستي، ألنك، ليس برجل أو امرأة".
وىكذا فقد كان ينظر إلى الخصيان في العالمين اإلغريقي والروماني بشكل 

مختمفة  جسديةعام وعند الكتاب والشعراء الرومان بشكل خاص باعتبارىم ذات طبيعة 
عن الرجال، وبالتالي ال يمكن وضعيم ضمن فئة الجنس الذكورية وال األنثوية، ذلك 
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يان ولدت المفيوم بأن جميع السموكيات ألن الطبيعة الجسمانية غير الذكورية لمخص
واألدوار التي ارتبطت بالرجال غير مالئمة لمخصيان. كذلك تعد جميع السموكيات 
واألدوار المجتمعية الخاصة بالنساء بعيدة المنال عن الخصيان لعجزىم عن القيام 
بأدوار الزوجات أو األميات في المجتمع، وبالتالي أصبح ليم موضع محدد وجندر 

 خاص بيم يقع بين جنس الرجال وجنس النساء.
وبالنسبة لمخصي دوروس في مسرحية "الخصي" لترنتيوس فمنذ الوىمة األولى 

الذكورة الرومانية سواء فإن شخصيتو كعبد خصي توحى بإخفاق طبيعي في عالم 
أو لكونو عبد وبالتالي يفقد أي شكل من أشكال السيطرة عمى نفسو وعمى  بيولوجًيا
ين من حولو. ومن عنوان مسرحية "الخصي" نتوقع أن الخصي دوروس سيمعب اآلخر 
بيت في المسرحية  17في أحداث المسرحية، ولكنو يتحدث فقط حوالي  اكبيرً  ادورً 

بأكمميا، وبالتالي ُيظن أنو ليس المحرك األساسي ألحداث المسرحية ألنو يمعب دور 
م بوظيفة رمزية في المسرحية، إذ يقو  ضئيل فييا. إال أن دوره غاية في األىمية ألنو

ة في العمل المسرحي تعتمد عمى التأثيرات إن كل الشخصيات الذكورية الرئيس
حيث تمعب شخصية اإلنفاصمية التي يحدثيا الخصي دوروس في ىويتيم الجنسية، 

في تخمي الشخصيات الذكورية عن سمات الرجولة التي  الخصي دوروس دوًرا ميًما
 .(35)مميزات الرجل الرومانيكانت من أىم 

نفصموا عن ثراسو والشاب خايريا قد تخموا وا فكل من الشاب فايدريا والجندي 
ىويتيم الذكورية. وكل من الشابين فايدريا وخايريا عمى عالقة وطيدة الصمة بالخصي 
دوروس. فقد قام الشاب فايدريا بشراء الخصي دوروس لييديو إلى المحظية ثايس وىو 

(. وبالنسبة لمشاب خايريا فقد قام 171-162بذلك قد ورطو في أحداث المسرحية )
الخصي دوروس حتى يتمكن من الدخول لمنزل المحظية بالتنكر في ىيئة شخصية 
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(. وبالنسبة لمجندي ثراسو فيو لم يمتق بالفعل بالخصي دوروس 391-358ثايس )
(. 516-474لتقى بالشاب خايريا المتنكر في ىيئة الخصي )ظن ذلك حينما اولكنو 

 .(36)رتوإلخفاق ذكو  ي لمشاب خايريا فيذا مالئم تماًماوألنو ُخدع بالمظير الخارج

 الشاب فايدريا: -2
تتضح سمات الشاب فايدريا من الفصول األولى لممسرحية من خالل عالقتو  
في توضيح قوة الرجل وحكمتو، وقد  ة ثايس. فمقد لعبت المحظيات دوًرا ميًمابالمحظي

كانت المحظيات في المجتمع الروماني بشكل عام وفي كوميديا ترنتيوس بشكل خاص 
م االنغماس في بمثابة االختبار العممي لقدرة الرجل عمى السيطرة عمى نفسو وعد

 شارة إلى أن زيارةسيطرتو عمى نفسو واآلخرين. وتجدر اإلستفقده  الممذات التي حتًما
قامة العالقات معين لم يمثل أية مشكمة، ولكن المحظيات في المجتمع الروماني وا  

ضرار باألمور الميمة ة اإلكانت تكمن المشكمة في االنغماس الزائد معين لدرج
 .(37)لمرجل

يفتتح ترنتيوس مسرحية "الخصي" بمشيد صغير ولكنو فعال يصور الشاب فايدريا 
ظيور لفايدريا جاء في الحوار والمناقشة التي كان  (. فإن أول81-46والعبد بارمينو )

يجرييا مع العبد بارمينو في المشيد األول من الفصل األول لممسرحية بجوار منزل 
حبيبتو المحظية ثايس حيث يعجز فايدريا عن التصرف السميم حيال سموك ثايس، تمك 

باب منزليا في بعد أن أوصدت  -أى طمب فايدريا  -التي كانت قد أرسمت في طمبو 
يا نفسو وجيو في اليوم السابق ألحداث المسرحية، وذلك ألسباب غير معمومة لفايدر 

. إن فايدريا في مسرحية "الخصي" شاب غير ناضج (38)ولبارمينو ولمجميور أيًضا
يفتقر إلى الرجولة المميزة لمرجل الروماني، فيو ضعيف الشخصية، وال يستطيع القيام 
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. إن (39)ه وبالتالي يعتمد عمى اآلخرين من أجل تحقيق ما يريدبأي عمل فعال بمفرد
أول إخفاق ذكوري لفايدريا كرجل ىو عدم قدرتو عمى توظيف العقل حيث يسمح 
لعاطفتو أن تتحكم في تفكيره وىذه اليفوة وحدىا تؤدي بو إلى الفقدان الكامل 

مو ويسيطر عمى ، فكان يجب عمى فايدريا ذلك الرجل الحر أن ُيعمل عق(41)لذكورتو
)أبيات  نفسو وعمى اآلخرين. فيتضح في الحوار الذي دار بينو وبين العبد بارمينو

ة والسبب ىو عشقو لممحظية في تمك األشياء الثالث ( أنو قد فشل تماًما46-55
يفقد سيطرتو عمى نفسو،  ن عاطفة فايدريا تتحكم في تفكيره فيو بالتاليثايس. حيث إ

أى  –بالتالي ال يمكنو السيطرة عمييا كمو لثايس المحظية و  عاطفتو وعشقوأن  كما
 .(41)التي تسيطر عميو بشكل كامل بينما ىي –عمى ثايس 

ففي ىذا الحوار تتضح حيرة فايدريا وتردده الشديد وعدم قدرتو عمى اتخاذ  
طوياًل فيما إن كان يذىب إلى محظيتو ثايس أم  رار السميم الذي استغرق منو وقًتاالق

عمى اإلخفاق الذكوري  ال بعد أن أوصدت الباب في وجيو، فيذا المشيد يدل
فيو يصف بارمينو لفايدريا كيف يجب أن يتصرف الرجال في أمور ف، (66)لفايدريا

بدون تحكيم العقل يفقد  وألن ،م العقليكينبغي أن تأخذىم العاطفة دون تح الحب فال
 الرجل شجاعتو وييمك. وفيما يمي حوار فايدريا والعبد بارمينو:

Phaedria: quid igitur faciam? non eam ne nunc quidem cum accersor ultro? 

an potius ita me comparem, non perpeti meretricum contumelias? exlusit; 

revocat: redeam? non, si me obsecret. 

Parmeno: siquidem hercle possis, nil prius neque fortius. verum si incipies 

neque pertendes gnaviter atque, ubi pati non poteris, quom nemo expetet, 

infecta pace ultro ad eam venies indicans te amare et ferre non posse; 

actumst, ilicet, peristi: eludet, ubi te victum senserit.(46-55)
(43)
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فايدريا: ماذا أستطيع أن أفعل إذن؟ أأمتنع عن الذىاب إلييا حتى اآلن وقد أرسمت " 
؟ أم األفضل أن أروض نفسي عمى النفور من إىانات بنات اليوى؟ إنيا أقفمت  إلي 

: ىل أذىب إلييا؟ كال، ولو تضرعت  الباب في وجيي: ثم ىا ىي ترسل إلي 
......  إلي 

بارمينو: لو استطعت، فيذا أفضل وأشجع. أما إذا بدأت ولم تصبر وخارت شجاعتك 
ثم ذىبت دون أن يرسل أحد في طمبك ودون اتفاق عمى شروط محددة لتبرىن ليا 

لقد  عمى أنك تحبيا وأنك ال تستطيع الصبر عمى ىجرىا، فقد انتيى كل شيء.
"ما شعرت بأنك قد تمت ىزيمتك.ىمكت! فستتخذ منك عندئذ ألعوبة، إذا 

(66)
 

عن العقل  رنتيوس كيف أن عقل فايدريا بعيًداي ىذه األبيات يوضح تف
 quid)المنطقي المثالي لمرجل الروماني، حيث يقر فايدريا بجيمو فيما يجب عميو فعمو 

igitur faciam) كما يظير في ىذا الحديث بعض الكممات المتعمقة بالشجاعة ،
شارات تصور فايدريا كشخص ميزوم ويفتقر إلى ربية وكميا إوالصراعات الح

لشجاعة. وبالطبع فإن الشخص الخاضع والميزوم يؤكد عمى وجود مظاىر الرقة ا
(mollitia)  األنثوية ونقص الرجولة(virtus) .لديو 

من القيام  (fortius)كما يوضح بارمينو لفايدريا أنو ال يوجد شيء أشجع  
وفي البيت األخير  بميمة ترك المحظية ثايس، ولكنو ال يستطيع تنفيذ ىذا األمر.

عندما ترى بأنو قد  (eludet)ن ثايس ستتخذ منو أي من فايدريا ألعوبة يقول بارمينو إ
مثال واضح كمصطمح يقترن  (victum)ن كممة ، وحيث إ(victum)تمت ىزيمتو 

مصطمح حربي يعني  ىي ((eludet، كذلك فإن كممة بالحديث عن النصر في الحروب
 (eludet). إن وضع كممة (45))أن يسخر( يصد ىجمة أو سالح( كما يعني أيًضا)أن 
تشير إلى الضربات البائسة التي يتعرض ليا  (victum)إلى جنب مع كممة  جنًبا
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أن  في حينففايدريا تنقصو الرجولة حتى ينتصر عمييا لميزوم من قبل ثايس، فايدريا ا
يا. وعمى ذلك فقد كان الرومان ينظرون إلى الحب مملدييا السيطرة عمى حياتو بأك

ربما المسرف فيو الذي يجمع بين الرجل والمرأة بأنو عبث وبالتالي فال يجب أن يقدم 
عميو أي رجل يريد أن يحقق النجاح في حياتو. وىكذا يرى ترنتيوس أن الحب ما ىو 

مب األدوار بين الرجل والمرأة، ألن الرجل الذي يقع في الحب إال وسيمة من وسائل ق
 .  (46)يصبح تحت سمطة المرأة ويفقد التحكم والسيطرة عمى نفسو

ويستمر ترنتيوس في عرض المصطمحات الحربية التي يصور بيا مدى 
 (:74االخفاق الذكوري لفايدريا، فيا ىو بارمينو قائاًل )البيت 

te redimas captum (74)
(47)

 

 (68)افتد نفسك من أسرىا.
خاص الذين كان من المفترض السيطرة لقد فقد فايدريا السيطرة عمى األش

عمييم من قبمو. فحديثو االفتتاحي يوضح كيف أنو رىن إشارة ثايس بالرغم من أن 
مكانتيا االجتماعية تممي عمى فايدريا عكس ذلك. وكذلك يتضح أن العبد بارمينو 

سيده فايدريا وليس العكس، فيو يطمب عادة من بارمينو النصح  يسيطر بالفعل عمى 
واإلرشاد بداًل من توجيو األوامر لو. وحتى الحالة الوحيدة التي يبدو فييا فايدريا وكأنو 
يسيطر عمى عبده ىي عندما كان فايدريا عمى وشك مغادرة خشبة المسرح، فقبل 

 من األوامر حيث يقول: اارمينو ويسألو إن كان ىناك مزيدً رحيمو يناديو ب
sed num quid aliud imperas?(213)

(49)
 

 (56)ىناك أوامر أخرى؟""ولكن ىل 
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وفي الواقع، لو ظير فايدريا في ىذا المشيد وكأنو لديو سمطة قوية عمى عبده 
فيذا غير صحيح، ألنو فقط يجيب عمى أوامر عبده. حيث يقوم فايدريا بإسداء بعض 

  ( عمى سيده قائاًل:216فيجيب بارمينو في البيت )التوجييات لبارمينو 
memini, tam etsi nullus moneas. (216)

(51)
 

 (56)".في ذاكرتي؟ حتى ولو لم تنطق حرًفا واحًداىذا "

وبالطبع فإن رد بارمينو يؤكد عمى غياب مظاىر سيطرة  الشاب عمى عبده. 
فيو فقط يممي عميو أشياء كان فحتى عندما يظير فايدريا وكأنو يعطي األوامر لعبده، 

باستطاعة بارمينو فعميا دون ذكر فايدريا ليا، فيبدو أن فايدريا بالكاد يظير سمطتو 
 عمى بارمينو.

اد وفي المشيد األول من الفصل األول وعندما يوجو بارمينو النصح واإلرش
يعانيو االنتحار بسبب ما سيده الذي يفكر في أفكار لسيده فايدريا نجده يسخر من 

  (:65جراء حبو لثايس حيث يقول )البيت 
mori me malim (65)

(53)
 

 (56)إنى أفضل أن أىمك.

فيذه السخرية توضح عدم سيطرة فايدريا عمى نفسو وغياب رجولتو. وفي    
أن ثايس ( يعترض بارمينو عمى قرار فايدريا باالنتحار معماًل ذلك 71-67األبيات )

ىذا القرار عن طريق إظيارىا عاطفة كاذبة تجاه  مكانيا أن ترجع فايدريا عنبإ
 فايدريا، حيث يقول:

Parmeno: haec verba ea una mehercle falsa lacrimula quam oculos terendo 

misere vix vi expresserit, restinguet, et te ultro accusabit, et dabis ultro ei 

supplicium. (67-70)
(55)
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بيرقل، ىذه الكممات تمحوىا دمعة واحدة كاذبة اعتصرت بالقوة من  بارمينو: قسًما
 (50)الشديد. وستصبح أنت المتيم، وستدفع ليا الثمن. المسحعينيا بعد 

عمى تفكير  ذ قراراتو بناءً إن بارمينو ىنا يعيد التأكيد عمى أن فايدريا ال يتخ
ايدريا تممي عميو ن عاطفة فن بناًء عمى عاطفة نسائية، وحيث إرجولي منطقي ولك

رار في السيطرة عميو. ويبدو أن تصرفاتو مثل النساء فيو بذلك يسمح لثايس باالستم
محاولة من قبل فايدريا الستعادة رجولتو وسيطرتو عمى نفسو مثل قراره باالنتحار  أية

 ستبوء بالفشل إلى أن يستطيع أن ييزم عاطفتو بشكل رجولي.
ا وثايس الثاني يمتقي كل من فايدريوفي المشيد الثاني من الفصل  

عنيا لمدة ثالثة أيام حتى تتمكن من تنفيذ خطتيا إلنقاذ  وتطمب منو أن يبقى بعيًدا
لتي أصبحت خطأ في عداد الفتاة بامفيال وىي فتاة حرة المولد وصديقة قديمة لثايس وا

مو غير اآلن في حوزة الجندى ثراسو، ويبدو أن عشق فايدريا لثايس جع اإلماء وىي
آخر سوى الرضوخ  فسو وبالتالي لم يصبح لديو خياًراقادر عمى السيطرة عمى ن

 لطمبيا. ولكنو فور سماعو لتفاصيل خطتيا المحكمة ظن أن ثايس تخدعو وصرخ
  ثار استحسان العبد بارمينو الذي قال:عمى الفور بمرارة في وجييا مما أ

eu noster! laudo. tandem perdoluit. vir es.(154)
(57)

 

 (58)جعمتك تشعر باأللم. إنك رجل! حسًنا، سيدي، إني أمدحك، وأخيًرا
الذي استخدمو بارمينو في وصف شعور  (perdoluit)إن الفعل  

الذي ال يعني  "doleo"التي تعني "إتمام" والفعل  (per)فايدريا ىو مزيج من البادئة 
فينا لوصف آالم المخاض وحزن المعزين، فقط )ألم عام(، ولكنو كان ُيستخدم عادة 

بالتالي إشارة بالغة من بارمينو عمى ردة فعل فايدريا التي تتسم بالسموك النسائي 
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. وبعد كثير من الشد والجذب بين الطرفين أي ثايس وفايدريا، يوافق فايدريا (59)المفرط
 عمى ترك المدينة لمدة يومين ويقول:

Rus ibo: ibi hoc me macerabo biduom. (187)
(60)

 

سأحياه  سوف أشق عمى نفسي بالقمق الذي يا: سأذىب إلى الريف، وىناك حتًمافايدر 
 (01)لمدة يومين.

لى الحزب  (macero)إن الفعل  الذي يشير إلى الوىن الذي يصيب الجسد وا 
لى القمق أيًضا، ولكن فإن معناه الرئيس أن يمطف ويجعل الشيء  يصيب النفس وا 

 لسان فايدريا فإن ىذا يعد سموًكا أنثوًيا عمى وعند بناءه لممتكمم المفرد أيمة، أكثر نعو 
يضاف إلى العديد من سموكياتو في ىذه المسرحية، ألن ىذا الفعل كما ذكرنا أكثر 

 .(62)مالئمة لمنساء
 "mollities"نجد فايدريا في المشيد األول من الفصل الثاني قد استخدم كممة 

صفة خاصة  ( وىذا غير مالئم لكونو رجل فيي222)رقة( في وصف عقمو )البيت 
( في Craig Williamsبالنساء بشكل أساسي. يمدنا الناقد كريج ويميامز )

جل. الكممات التي تثير الشكوك حول ذكورة الر بقائمة    Roman Homosexualityكتابو
أي رقيق، أو اقترن  (mollis)بكممة  صف الرجلأنو إذا وُ وفي نياية ىذه القائمة يذكر 

 .(63)أي الرقة، فيمكن وصفو بسيولة بأنو غير مكتمل الرجولة (mollitia)ذكره بكممة 
-226لقد وصف بارمينو تأثير الحب عمى رجولة فايدريا في األبيات ) 

 :(، فقد كان فايدريا قبل الحب يتسم بالصرامة وضبط النفس، حيث يقول بارمينو227
Parmeno: hoc nemo fuit, minus ineptus, magis severus quisquam nec magis 

continens.(226-227)
(64)
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بارمينو: لم يكن ىناك إنسان أقل سذاجة، أو أكثر صرامة أو ضبطًا لمنفس من ىذا " 
 (05)"الشاب.

فيبدو أن لمحب تأثير قوي عمى رجولة فايدريا فقد بدت فيو اآلن الرقة والالعقالنية وما 
  ترتب عمى ذلك من فقده لمسيطرة عمى نفسو وعمى من حولو.

 الجندي ثراسو: -3
يفشل الجندي ثراسو في التحمي بالرجولة الرومانية وغياب الرجولة عنده ىو  

أمر جمي بالنسبة لكافة شخصيات المسرحية، فيو يبالغ في إظيار أعمى معدالت 
إلى افتقاره النياية يثبت ويؤكد عمى  الرجولة الرومانية مثل القوة والشجاعة، ولكنو في

 .(66)الرجولة

في   miles gloriosusإن ثراسو يعد المثال الوحيد لشخصية الجندي المغرور  
مسرح ترنتيوس وليس من قبيل المصادفة أن ترد شخصية مثل ىذه عند ترنتيوس في 
مسرحية "الخصي" التي كانت تتناول موضوع الرجولة الرومانية، ولم تكن السمة 

بسحرىا  قط، بل أيًضاالغالبة ليذه الشخصية النمطية التفاخر بانتصاراتيا العسكرية ف
دي المغرور عمى نحو شديد الدقة من قبل لمنساء. لقد تم تصوير شخصية الجن

 .(67)ترنتيوس لتوضيح اإلفراط في إظيار أعمى معدالت الرجولة

في أول ظيور لمجندي ثراسو في المشيد األول من الفصل الثالث يحاول أن يظير 
حدث وأن قاد جيش  بأكممو. ويبدو أن ىذه  (bona fide)مدى كونو جندي موضع ثقة 

فيناك إشارات عديدة غير مباشرة تفيد بوجود عالقة غير سوية  المحاولة تضل سعييا،
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. يظير ثراسو عمى خشبة المسرح في صحبة الطفيمي جناثو، وفي (68)مع أحد المموك
حوارىما يتفاخر الجندي ثراسو بأنو أثناء فترة عممو مع أحد المموك قد ائتمنو ذلك 

 الممك عمى قيادة جيش بأكممو، حيث يقول ثراسو:
credere omnem exercitum ( 402)

(69)
 

 (76).كمو ثراسو: فقد كان يأتمنني عمى جيشو
ما تنعطف  متفاخر بإنجازاتو العسكرية دائًماومن المالحظ أن محاوالت الجندي ثراسو ل

في اتجاه آخر لمحديث عن عالقتو بالممك بداًل من االستمرار في الحديث عن 
إنجازاتو. وىو ما كان يواجو من الطفيمي جناثو بالسخرية والتمميح لمعالقة غير السوية 

 (:412-395التي تجمع ثراسو بالممك، ومثال عمى ذلك األبيات )
Thraso: est istuc datum profecto ut grata mihi sint quae facio omina 

Gnatho: adverti hercle animum 

Thraso: vel rex semper maximas mihi agebat quid quid faceram, aliis non  

              item. 

Gnatho: labore alieno magnam partam gloriam, verbis saepe in se   

              transmovet qui habet salem, quod in te est . 

Thraso: habes 

Gnatho: rex te ergo in oculis ……………. 

Thraso: scilicet 

Gnatho: gestare ( 395-402)
(71)

 

 ثراســو: وبال شك، فإن لدى موىبة تجعل كل ما أفعل مقبواًل.
 بيرقل. جناثــو: لقد الحظت ذلك، قسًما

      ثراسو: فمثاًل كان الممك يقدم لي الشكر الجزيل عمى كل ما أقوم بو، أما مع غيري 
 فمم يك يفعل ذلك.        

    جناثو: قد يحصل إنسان عمى المجد بجيد جييد، ويحول ىذا المجد إلى نفسو بكممة 
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 واحدة رجل حاضر النكتة مثمك.       
 ثراسو: أصبت.

 ي عينيو ..........جناثو: إذن، وضعك الممك ف
 ثراسو: بالطبع.

 (76)جناثو: ليينأ بمالطفتك.
من المالحظ في ىذه األبيات مقاطعة الجندي ثراسو لحديث الطفيمي جناثو بكممة 

(scilicet)  وىو ما اتضح في الخمس كممات السابقة عمى مقاطعة ثراسو، إذ لم يتمكن
وقع أن يتبعو فعل ال يت (ergo)جناثو من وضع الفعل المالئم لجممتو، كما أن الظرف 

 عميو، وعميو فإن التعبيربفعل من الجممة السابقة  بل يأتي مدعوًما
(habere in oculis)  تعبير  ر إلى الرغبة تجاه شخص ما، وأيًضاكان عادة يشي
(gestare in oculis) ما في مكانة عظيمة، وىو أمر ربما ليس  يعني أن يحمل شخًصا
ية اليائمة لثراسو بل يممح الطفيمي جناثو بتيكم لوجود سبب آخر سببو القدرة العسكر 

في حالة  (rex)ن كممة الممك. وباإلضافة إلى ذلك، فحيث إوىو عالقتو غير السوية ب
جندي ثراسو لم يقم في حالة المفعول بو، فيذا يشير إلى أن ال  (te) الفاعل والضمير
 .(73)ين الممكفي العالقة التي جمعت بينو وب بالدور الرئيس

يستمر ثراسو بذكر عالقتو الوطيدة بالممك حيث يذكر في المشيد األول من 
 (:417-413الفصل الثالث، قائاًل )األبيات 

Thraso: tum sicubi eum satietas hominum aut negoti si quando odium   

             ceperat, requiescere ubi volebat. quasi–  nostin ? 

Gnatho: scio 

Thraso: tum me convivam solum abducebat.(403-407)
(74)

 

ذا عزف عن الناس وكره العمل وطمب الراحة .............أتفيم.  ثراسو: وا 
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 جناثو: إني أفيم.
 (75)عتداد مرافقتي كضيفو الوحيد.ثراسو: عندئذ ا

صيغة المصدر التاريخي  باعتباره في (requiescere)فمو نظرنا إلى الفعل  
المعنى بوضع نقطة وانتياء  لتماك. فمو كان لزاًما اتباعو بنقطة الستيفاء المعنى

الجممة لكان المصدر )الراحة( ىو النتيجة المالئمة لمممك عند شعوره بكرىو لمعمل 
عطف الجندي ثراسو طمب الممك الراحة  وعزوفو عن الناس، ولكن ىنا أيًضا

عمى عزوف الممك عن الناس وكرىو لمعمل ولم يكمل حديثو  (requiescere)بالمصدر 
أتفيم ما يريده الممك عند عزوفو عن الناس  سأل الطفيمي جناثو .....أتفيم؟ أيو 

وكرىو لمعمل وطمبو لمراحة، والجواب جاء في حديث ثراسو التالي وىو أن الممك حينيا 
غير سوية بين الجندي ثراسو وبين الممك  يرافقو بمفرده. ومما يشير إلى وجود عالقة

)أن يغوي(. وبينما  الذي من معانيو أيًضا (abduco)ىو استخدام ترنتيوس الفعل 
يحاول ثراسو أن يثبت رجولتو فإن ترنتيوس يممح بشدة بأن وظيفة الجندي الحقيقية 

 .(76)لدى الممك لم تكن ليا عالقة بالحرب
لدى ثراسو ىو فقدانو ألي سمطة أو  ومن مظاىر اإلخفاق الرجولي أيًضا 

سيطرة عمى تابعو الطفيمي جناثو وأن كل ما يأتي بو جناثو طواعية لمجندي ثراسو ما 
ىو إال طريقة من جناثو لمسايرتو فيما يريد، وىذا ىو عينو فمسفة الطفيمي جناثو التي 

(. 253-248أعمن عنيا في مونولوجو في المشيد الثاني من الفصل الثاني )األبيات 
ومن ثم فإن الجميور عمى دراية تامة بأن المسيطر ىو جناثو وليس ثراسو حتى 

شيء إلظيار رجولتو في السيطرة عمى  يأمر ثراسو الطفيمي جناثو لفعل أيعندما 
 .(77)جناثو
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إن ذروة إخفاق ثراسو في التحمي بالرجولة الرومانية تتضح في المشيد السابع  
المشيد الذي حاصر فيو منزل المحظية ثايس ومعو فرقة من من الفصل الرابع، ذلك 

العبيد يتسمحون بأدوات مختمفة من أدوات المطبخ ويشير إلييم ثراسو بأنيم فرقتو 
الفتاة بامفيال تمك الفتاة حرة  من الجندي ثراسو العسكرية. فحدث أن أخذت ثايس

لتردىا إلى أىميا وىو ما  وذىبت بيا إلى منزليا خطأ أنيا أمة،المولد والتي كان يظن 
ليس  -وىو منزل ثايس -ذًا جعل ثراسو ييجم عمى منزليا ألخذ الفتاة. فالمكان إ

لمحرب لكي يقوم ثراسو بإظيار قوتو وسيطرتو الرجولية عمي ثايس وبامفيال.  ميداًنا
فيذا المشيد يمثل قمة شجاعتو العسكرية التي صورىا ترنتيوس عمى نحو عظيم من 

عن سموكو األجوف الخالي من أية قوة  نو يفصح عن نعراتو الكاذبة وأيًضاالسخرية أل
عمى رجولة  -المرأة -، وىو ما اتضح في النياية في انتصار ثايس(78)عسكرية

أسمحتو من أجمو مما جعمو  ما تريد وليس ما جاء ثراسو شاىًراالجندي ثراسو وحققت 
عميو فعمو. وبالتالي لجأ إلى يجب يما عمى التفكير ف لم يعد قادًرافي حيرة من أمره و 

(. ?quid nunc eamus(: ماذا عمينا أن نفعل اآلن؟ )811جناثو وسألو في البيت )
عن سيطرتو عمى نفسو وعمى اآلخرين من حولو.  نا يبدأ ثراسو في التخمي تدريجًياوى

كذلك نجد الجندي ثراسو في الفصل الخامس من المسرحية في موقف ضعف، فمم 
ميا الحر، كما ال يعد في استطاعتو استرداد الفتاة بامفيال مرة أخرى بعدما ثبت أص

وم عمى ل إليو عالقتو بالمحظية ثايس. فبعد محاولتو المخزية لميجو ؤ يعرف بعد ما ست
منزل ثايس، يعود ليسمم نفسو ليا، وعندما يسألو الطفيمي جناثو عما يدور بخمده ليفعمو 

( حيث 1126مع ثايس يجيبو بأنو سيسمم نفسو لثايس حتى يفعل ما تأمر بو )البيت 
 يقول:

Thraso: ut Thaidi me dedam et faciam quod iubeat.(1026)
(79)
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"لثايس وأفعل ما تأمر بو.ثراسو: سأسمم نفسي )سأستسمم( " 
(86)

 

مر بمعنى أأ (iubeo)بمعنى أستسمم و ( dedo)إن استخدام الجندي ثراسو لمفعمين 
وضع ثايس في مكانة اآلمر والجندي في مكانة المأمور، وبالتالي فقد حط ثراسو من 

 .(81)نفسو بأن وضع نفسو تحت سمطة المحظية ثايس وطوع أوامرىا
ومع ذلك، فمازال الجندي ثراسو يحاول أن يظير أفعالو في أكثر شكل ممكن من  

أشكال الرجولة عندما يقارن خضوعو لثايس بخضوع ىيركوليس ألومفالي حيث يقول 
 (:1128-1127مخاطبًا جناثو )

Thraso: qui minus quam Hercules servivit Omphalae. 

Gnatho:exemplum placet. utinam tibi conmitigari videam sandalio 

caput.(1027-1028)
(82)

 

 ألومفالي. أقل من ىيركوليس الذي أصبح عبًدا ثراسو: ليس
 (83)( ليتني أراىا تضرب رأسك بحذائيا.جناثو: مثال جيد. )سًرا

و ويحط منيا في الوقت وعندما يشبو ثراسو نفسو بييركوليس فيو بذلك يعظم من نفس
في ذلك مصير الجندي المتفاخر، فتفاخره ىذا يكشف عن مجده الزائف.  ذاتو متبًعا

فمقد اختار ثراسو أن يقارن نفسو ببطل ذو تاريخ متشابك ومعقد بعض الشيء، 
برغباتو المفرطة. إن  جاعتو وبعقابو المتكرر ولكن أيًضافييركوليس معروف بش

ى الممكة الميدية أومفالي لنبوءة دلفي( لد ميس كان عميو أن يعمل كعبد )طبًقاىيروك
كعقاب لو بسبب قتمو إلفيتوس ممك أويخاليا. وىنا يبدو أن ىذا المثال يحط من شأن 
ثراسو، فإن أومفالي وىيركوليس قاما بتبادل األدوار حيث قام ىيركوليس بارتداء 

ة ارتداء الفروة الذىبيالمالبس النسائية وقام بالميام النسائية، في حين قامت أومفالي ب
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. كذلك فإن ىيركوليس كان ُيذكر عادة (84)التي أتى بيا ىيركوليس انيميأو فروة أسد 
 ل ىيركوليس تحديًداكمثال لمرجولة، ولكن باختيار الجندي ثراسو بمقارنة نفسو بالبط

في أسطورتو مع أومفالي الوحيدة التي تظير ىيركوليس وىو البطل الشجاع في صورة 
وىو  و كمخنث ألنو يبدو أنو كان واعًيامى نظرة ثراسو لنفسالرجل المخنث تعد دلياًل ع

يصف نفسو بييركوليس. فثراسو في ىذه المسرحية يصور كمخنث خاضع لسيطرة 
ثايس، بينما تصور ثايس في صورة المحظية القوية المسيطرة، وعمى الرغم من أن 

ىيركوليس، دوافع ثراسو لرغبتو في الرضوخ لممحظية ثايس تختمف عن دوافع البطل 
أن ىذه اإلشارة لقصة  . كما يبدو أيًضا(85)بشكل كامل فإن خضوعيم كان متشابًيا

ىيركوليس وأومفالي ليا أىمية خاصة لدى ثراسو. فإن الجندي عمى استعداد لمحط من 
ذالليا بسبب عشقو لثايس. فيو بالفعل قد أخبر جناثو بأنو عمى أتم استعداد  نفسو وا 

(. 1155أي شيء لينال بعض المكانة في حياة ثايس )البيت  بأن يقوم  بفعل أو دفع
إن ىذا التبادل لألدوار الجندرية في قصة ىيركوليس يوحي بشيء من السخرية إلى 
الجندي ثراسو الذي يسعى دائمًا لمظيور بمظير الرجل القوي الذي يتحكم في جميع 

ي فإن ىذا االنقياد لمغير جعل اختياراتو وقراراتو ولكنو في الحقيقة عبد لشيواتو. وبالتال
 .(86)ثراسو يظير في صورة رجل مخنث

وليس من الغريب أن يكون اإلخفاق الرجولي ىو عنوان بارز لمشخصيات 
الذكورية الرئيسة بالمسرحية وىم فايدريا وثراسو وىو ما حافظ عميو ترنتيوس حتى في 

 فايدريا وثراسو أي ي لم يجد كل منالمشاىد األخيرة من مسرحية "الخصي" تمك الت
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، فالجندي ثراسو سوف يمد ثايس (87)حب المحظية ثايس مانع من مشاركتيما مًعا
 بالمال الذي يعجز الشاب فايدريا عن توفيره ليا.

 الشاب خايريا:  -4
إن الشاب خايريا شقيق فايدريا يخفق في البداية في التحمي بالرجولة   

اسو، ولكنو ينجح بعد ذلك في استعادة رجولتو الرومانية مثمو مثل فايدريا والجندي ثر 
مرة أخرى. إن أىم مظير من مظاىر االخفاق الرجولي لمشاب خايريا اتضح في 

سيده خايريا بأن  ، حينما نصح العبد بارمينو مازًحاالمشيد الثالث من الفصل الثاني
زل يقوم بتبديل مالبسو ليتنكر في ىيئة الخصي دوروس كي يتمكن من الدخول لمن

بامفيال التي ىام بيا خايريا المحظية ثايس، ذلك المنزل الذي كان يحوي بداخمو الفتاة 
حينما رآىا من أول نظرة. ويبدو أن بارمينو تنبأ بنجاح الخطة بسبب الييئة التي  حًبا

تبدو عمييا مالمح شخصية الشاب خايريا وىو ما ظير عمى لسان بارمينو في )البيت 
 ( حينما قال: 375

Parmeno: ……… forma et aetas ipsast facile ut pro eunucho, 

probes.(375)
(88)

 

".بارمينو: إن سنك وجمالك يوحيان بسيولة إنك الخصي "
(89)

 

ده في التنكر يبدو أن مالمح خايريا أشبو لمالمح الخصيان وأن جمالو النسائي يساع
إشارة لفقدان خايريا لممظاىر الجسمانية المميزة لمذكورة. وعمى  في ىيئة الخصي، وىي

 لمتخمي عن ىويتو الذكورية. يا وثراسو فإن خايريا اتخذ قراًرا عممًياعكس فايدر 

ويبدو أنو كانت ىناك إشارات عدة إلى مالمح خايريا النسائية الجميمة. فيا ىو 
يمو لثايس وىو في ىيئة الخصي بارمينو نفسو يمتدح جمال خايريا مرة أخرى عند تقد

 (،473-472حيث يقول )
Parmeno: em eunuchum tibi, 
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quam liberali facie, quam aetate integra.(472-473)
(90)

 

 (91)".نضًرا ين. إن لو وجًيا كاألحرار وشباًبابارمينو: ىذا ىو الخصي الذي تريد"
 (:474وىذا ما أكدت عميو ثايس حينما قالت )

Thais: ita me di ament. honestust.(474)
(92)

 

"ثايس: فمتحبني اآللية، إنو لجميل."
(93)

 

وباإلضافة إلى ذلك، فعندما أمر خايريا العبد بارمينو بأن يعطيو مالبس الخصي 
( أي ألبسني )مالبس الخصي(، ومن orna me, 377دوروس ليتنكر في ىيئتو قال لو )

يجم ل"، وكأن خايريا يأمر بارمينو أن يزينو ا "أن يزين أو ضمن معاني الفعل أيضً 
ويجعمو جمياًل، ومما ال شك فيو أن أمور الزينة تتعمق بالنساء أكثر من الرجال. إن 
خايريا في ىذا المشيد يسيطر عمى نفسو وعمى العبد بارمينو ويتحكم في مجريات 

عبد بارمينو األمور. فعمى الرغم من أن فكرة التنكر كانت في األساس اقتراح من ال
الذي كان فقط يمزح مع سيده، فإن خايريا قام بتنفيذ ىذه الخدعة  وأمر بارمينو بأن 

 يساعده في ىذا األمر.
ولكن بمجرد قيام خايريا بالتنكر في ىيئة الخصي يفقد سيطرتو عمى نفسو وعمى 
و اآلخرين من حولو. ففي المشيد الرابع من الفصل الثالث يصف خايريا لصديقو أنتيف

الفعل  ثايس وىو في ىيئة الخصي مستخدًما المحظة التي تسممتو فييا المحظية
(traditus sum, 576)  الذي من ضمن معانيو )أستسمم(، وىو بدوره يعطي صورة أشبو

صورة أشبو بخايريا الذي فقد رجولتو  م في الحروب لمن يفقد شجاعتو وىيباالستسال
ليشير كيف أن  ثايس اقتادتو إلى منزليا  (abducit, 576)فاستسمم. كما استخدم الفعل 

المفعول بو المباشر ليذا الفعل  و. ولقد كانت كممة العبيد عادة ىيوعيدت بالفتاة إلي
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العبيد بعدما تنكر في  ى كون خايريا كما لو كان في منزلةفي المسرحية مما يشير إل
اضع، حيث ىيئة الخصي. ظير خايريا في منزل المحظية ثايس في موقف الخ

بمعنى  "أصدرت" و  (edicit)( وىما 579وجيت لو ثايس أمرين في بيت واحد )
(imperat) إلى األرض  ريا ىذين األمرين باستحياء ناظًرابمعنى "أمرت" وتقبل خاي
(. فقد كان المفترض أن يكون لدى خايريا السمطة عمى المحظية ثايس 581)البيت 

 .(94)ولكن ىذا لم يحدث
تتوالى اإلخفاقات الرجولية لدى خايريا والسيما عقب تحولو إلى خصي فمم  

نظرتو تجاه نفسو واعتقاده  فقط تعكس إخفاقو الرجولي بل أيًضاتكن ىيئتو الخارجية 
الداخمي بأنو لم يعد رجاًل كامل الذكورة. فيا ىو يذكر في المشيد الرابع من الفصل 

وىو في غرفة بامفيال لوحة تصور أسطورة  حينما رأى (homuncio)الثالث المفظة 
الذي قام بزيارة داناي وىو في ىيئة قطرات المطر الذىبي، وتعد كممة  (95)جوبيتر

(homuncio)  تصغير لكممة(homo والتي استخدميا بداًل من المفظة )(vir)  التي
ق يقصد بيا نفسو والتي تعني )الرجل الصغير أو القزم(، ففييا إشارة إلى اإلخفا

لية الشخصية ألنو مجرد و الرجولي ألنيا تؤكد عمى نظرة خايريا لنفسو وفقدانو لممسؤ 
ليية لينعم تخمي جوبيتر التطوعي عن حالتو اإلرجل صغير. ولقد اعتبر خايريا 

بضحيتو البشرية داناي اعتبره نموذج إيجابي لتحول خايريا نفسو من ذكر إلى 
ق يتضح بشكل أكبر عند مقارنة دوره في . والجدير بالذكر أن ىذا االخفا(96)خصي
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 - Erlinger C., op. cit., pp. 165-166. 
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أن قام أكريسيوس ممك أرجوس بحبس ابنتو داناي في غرفة تحت في األسطورة اليونانية حدث  - 
بأن ابنتو ستحمل ولدًا وسيقوم بقتمو. ولقد باءت مجيودات أكريسيوس األرض خوفًا من نبوءة تقول 

بالفشل أمام زيوس الذي قام بالتسمل إلى غرفة داناي متنكرًا في ىيئة قطرات من الذىب وقام 
 باالعتداء عمييا

96
 - Christenson D., “Eunuchus”, in A Companion to Terence, edited by: Antony 

Augoustakis and Ariana Traill, Wiley Blackwell, (2013), p. 265. 
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الحصول عمى بامفيال بدور جوبيتر، فإن دور جوبيتر كان كامل الرجولة عمى عكس 
الدور الرجولي الضئيل لخايريا. فعمى الرغم من أن صورة جوبيتر الموجودة في غرفة 

بالوضاعة و عمييا فإن نظرتو لنفسو اتسمت نت بمثابة المميم لخايريا العتدائبامفيال كا
. كذلك فإن حديث (homuncio)الرجولية وىو ما اتضح من المفظة السابق ذكرىا 

خايريا عن الموحة يكشف عن عدم قدرتو عمى التفكير بعقالنية، فقد غفل خايريا عن 
أن اآللية والبشر ليسوا عمى حد سواء وال يخضعوا لمقوانين ذاتيا، وبالتالي فال يجب 

جوبيتر، إال أنو في النياية يقوم باالعتداء عمى الفتاة  عمى خايريا أن يسمك سموك
حتى ال يصبح مثل ما تدل مالبسو عميو، حيث يوضح خايريا لصديقو أنتيفو بأن 
الخصي فقط وليس الرجل الحقيقي بإمكانو أن يضيع فرصة سنحت لو كيذه لالعتداء 

خصي. وكأن خايريا في  ن لم يكن فعل ما قام بو لكان حًقاعمى بامفيال وبالتالي فإنو إ
 جو الرجولي الكامل والمتمثل في إقامة العالقات الغراميةنض ىذا االعتراف يثبت

ل الجميور الروماني أىذه النسبة لمرجل الروماني. وقد يتساءمتياز بوالذي كان يعد ا
الصورة الحقيقية التي تتشكل عمييا الرجولة الكاممة لمرجل الروماني، أي أن يقوم 

اء وبجرأة شديدة عمى الفتيات لكي يثبت رجولتو؟ وىنا يبدو أن ترنتيوس ينتقد باالعتد
بالطبع ىذا السموك وذلك عن طريق شخصياتو النسائية في المسرحية مثل بيثياس، 
حيث ينتقد ترنتيوس السموك الجنسي الرجولي لمشباب الرومان الذين يقومون باالعتداء 

تقد المعيار األساسي لمرجولة الرومانية ولكنو عمى الفتيات، فترنتيوس بالطبع ال ين
الخجل فقط . ولم يشعر خايريا بالخجل مما قام بو، ولكنو يشعر ب(97)ينتقد طريقة تنفيذه

( وبالتالي ذىب إلى منزل أنتيفو 612-611لزي الخصي ) من أن يراه أحد مرتدًيا
 ليقوم بتغيير مالبسو.

اء عمى بامفيال تقوم بمواجيتو، وعند اكتشاف ثايس بأن خايريا قام باالعتد
وعند ىذه النقطة تبدأ األحداث بأخذ منعطف ممحوظ. فمنذ ارتداء خايريا لزي الخصي 
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ء معيار واحد. فإن يخفق في التحمي بأي معيار من معايير الرجولة الرومانية باستثنا
وىنا نقول رجولتو المفقودة. من  بامفيال يبدو أنو قد استرد جزًءا و عمىخايريا باعتدائ

فقط ألنو عندما يصبح من العسير عمى الرجل التحكم في مشاعره ورغباتو ويقوم  جزًءا
باالعتداء عمى الفتيات يفقد قوتو وحكمتو ىذه الدعائم التي كانت األساس لشخصية 

. كما أن الرجولة الرومانية التي تتمثل في سموك الرجال الجنسي (98)الرجل الروماني
ن كان ال يوجد  ىو مثال عمى انتقاد ترنتيوس ليذا السموك السيماالفج تجاه النساء  وا 
ظياره مثل تجرع الخمر واالعتداء عمى الضحية لياًل أثناء ذىابيا ىناك أي مبرر إل

 لالحتفال بأحد األعياد الدينية خارج منزليا.
 وعند مواجية ثايس لخايريا بأمر اعتداءه عمى بامفيال تحثيا خادمتيا بيثياس التي

ن ىناك أي عواقب ليذا كانت برفقتيا بضرورة إنزال العقاب بو خاصة وأنو لن يكو 
(. غير أن 863-861ألن خايريا يدعي بأنو عبد لدى ثايس )األبيات  األمر نظًرا

ثايس تقوم باسكات بيثياس عن الكالم، وتوضح فقط لخايريا كيف أنو بفعمتو ىذه قد 
(. إن 871-864ثبات صحة نسبيا )األبيات أضر بخطتيا لرد بامفيال إلى أىميا وا  

حديث ثايس ىنا لخايريا يخمو من أي أوامر أو إظيار لمسيطرة عميو، فيي فقط تخبره 
ما نشأت صداقات عظيمة بالرغم من  و كثيًرابأثر فعمتو عمييا. ويخبرىا خايريا بأن

 (. وتوافقو ثايس الرأي في تكوين عالقة صداقة تجمع874-873بدايات سيئة )
 األوامرصدار تضح كيف أن ثايس كانت تقوم دائًما بإبينيما. وعمى مدار المسرحية ا

لكل من الجندي ثراسو والشاب فايدريا، ولكنيا ىنا لم تأمر خايريا بأي شيء وبالعكس 
فقد وافقت عمى اقتراحو بأنو يجب أن يتخطيا ىذا األمر، عمى الرغم من إظيارىا في 

(. 821-817البداية لمغضب الشديد عند معرفتيا ما حدث لبامفيال )األبيات 
ن تقنع خريميس شقيق بامفيال بأن عميو الموافقة وباإلضافة إلى ذلك فيو يطمب منيا أ
(. كذلك فعندما يبدي خايريا رغبتو 897-878عمى زواج خايريا وبامفيال )األبيات 
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في أن ينتظر ىو وثايس وبيثياس الشاب خريميس داخل منزل ثايس وتبدي بيثياس 
نزل، انزعاجيا وتحفظيا عمى ذلك بسبب ما حدث من قبل خايريا عندما كان في الم

(. فيذا يوضح أنو منذ 919-897تتجاىميا ثايس وتنزل عمى رغبة خايريا )األبيات 
اعتداء خايريا عمى الفتاة فقد استعاد سيطرتو عمى نفسو وعمى اآلخرين من حولو، فمقد 

ونو أداة في يد الرجال الرومان لعب االغتصاب في الكوميديا الرومانية دور ميم لك
 عمى من ىم من الطبقات المتدنية.    ظيار سيطرتيم وىيمنتيمإل

ى األقل من وجية نظره وربما عم -وىنا يمكننا القول بأن خايريا قد استعاد ذكورتو 
لون الدور الرجولي في بعض الجميور الروماني الذين يختز من وجية نظر  أيًضا

، ولكن باندفاع عاطفي تحكمو المشاعر اليوجاء وليس العقل -االعتداء عمى الفتيات 
فتخميو عن ثوب الرجولة الرومانية ودخولو في ثوب الخصي قد أفقده الرجولة 

 .رومانية ظاىرًيا ومعنوًياال
وىكذا فمقد فقد كل من فايدريا وثراسو وخايريا رجولتو ولكن بشكل مختمف، ففايدريا فقد 
عقمو، وثراسو يؤكد عمى رجولتو بشكل مبالغ فيو، وخايريا يتنكر طواعية في دور 

صي. إن الرجولة الرومانية كانت من الموضوعات الشائكة والميمة التي ال تقبل الخ
إال أن يتحمى بيا الرجل الروماني، فيا ىو الناقد كريج ويميامز يذكر بأن إخفاق رجل 

. وىذا ما حدث بالفعل (99)ما في معيار واحد من معايير الذكورة يفقده رجولتو بكامميا
اقيم الرجولي غير المقصود لم يمكنيم من استعادة مع فايدريا وثراسو، فإن إخف
 .يا عمى الطرف اآلخر يعطي مثااًل مختمًفارجولتيم مرة أخرى، ولكن خاير 

وىكذا فقد قدم ترنتيوس ثالث صور لإلخفاقات الذكورية تختمف فيما بينيا في شكل 
يوم وطبيعة ىذا اإلخفاق، ولكن في النياية يفشل كل منيم في التحمي الكامل بمف

و عمى بامفيال قد استعاد خايريا والذي قد ُيظن أنو باعتدائالرجولة الرومانية، حتى 
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ذكورتو، فإنو يظل في النياية بحاجة إلى شخصية نسائية أخرى وىي المحظية ثايس 
  في إقناع شخصية ذكورية وىو خريميس شقيق بامفيال بالسماح لو بالزواج منيا.
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