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Abstract 

This paper tackles the character of the Senex amator that appears in 

the theatre of Plautus and of Carlo Goldoni in the character of “Pantalone”, 

for example in the comedies of “ Asinaria “, “Casina”, “ Bacchides”, 

“Mercator”, “Cistellaria”, and others by Plautus , and “ La Vedova Scaltra” , 

“ La Cameriera brillante” , “ La Castalda” and “ Villeggiatura Trilogy”  by 

Goldoni.  

This paper sheds light on the features of this character in Greek 

literature, as appeared in the comedies: “The Knights”, “Wasps”, “Birds”, 

and “Plutus” by Aristophanes, and the comedies: “The farmer” and “Girl 

from Samos” by Menander. And as a result of the several hints that indicate 

Plautus’ affect by the Italian popular elements like the Atellan farce, so this 

paper tackles some examples of the character of “Pappus” which represents 

the mask of the character of the old man in some fragments of the Atellan 

farce, and also the characterization of “Pantalone” in Comedia dell’ arte. 

 
 ممخصال

في مسرح كؿ مف بالوتوس يتناوؿ ىذا البحث شخصية العجوز العاشؽ التي وردت 
ويعرض مجموعة أمثمة لظيورىا عند كؿ مف الشاعريف ككوميديا  ،وكارلو جولدوني

(، والتاجر Bacchidesاألختاف باكخيس )( و Casinaكاسينا )( و Asinariaالحمير )
(Mercator( وعمبة المجوىرات ، )Cistellaria)   وغيرىا لمشاعر بالوتوس كما
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لي كارلو جولدوني ظيرت يطامف كوميديات الشاعر اإليعرض البحث مجموعة أمثمة 
 La Vedova، مثؿ كوميديا األرممة الماكرة )ا شخصية العجوز بنطموففييا أيضً 
Scaltra)  ( و الخادمة الماىرةla cameriera brillante)   كوميديا  " الوكيمة أو و

 ثالثية األصطياؼ . (، و  La Castaldaنائبة السيد بنطموف ) 
ر انطالقًا مما ورد عند كال الشاعريف يحاوؿ البحث إلقاء الضوء عمى مظاى         

دييف يونانييف ىما ، إذ يتعرض البحث لمثاليف كوميىذه الشخصية في األدب اليوناني
ىذه الشخصية عند أريستوفانيس في تظير مالمح  حيثمناندروس، أريستوفانيس و 
الثروة و  ،( Ορνίθες( ، والطيور )Σθῆκεςالزنابير )( ، و ἱππεῖς) كوميديا الفرساف

(πλοῦηος كما يطرح البحث أمثمة ليذه الشخصية عند مناندروس في كوميديا ،)
شارات (، ولما ُوجدت العديد مف اإلΣαμίαفتاة ساموس )(، و Γεοργόςالمزارع )

فقد تناوؿ  تيالنية ،األيطالية والسيما القصص أثر بالوتوس بالعناصر المحمية اإللت
تمثؿ قناع " والتي Pappusمثمة لشخصية "بابوس شارات واألالبحث بعض اإل

ية " بنطموف" القصص األتيالنية ومالمح شخصبعض شذرات شخصية العجوز في 
 . يطاليةفي كوميديا الفف اإل

لقد ظيرت شخصية العجوز في مسرح بالوتوس، والسيما العجوز العاشؽ 
، ومف بيف تمؾ السف إذا ما قورنت بييئتو وعمره عشؽ شابة صغيرة فيالذي يقع في 

" ذلؾ  Asinariaالشخصيات شخصية العجوز ديماينيتوس في مسرحية " الحمير 
، عشيقة ابنو أرجيريبوس الغراـ بادلةبرغبة شديدة في م العجوز الذي صوره بالوتوس

يدبر األب النفقات البنو، وعمى مضض  يا لكفيالينيوـ وكاف ذلؾ شرطً  وكانت تدعى
بف ويدبر ديماينيتوس الماؿ البنو بعد أف يحصؿ مف أحد التجار عمى الماؿ يوافؽ اال

ر وتـ ذلؾ الذي كاف مف المفترض أف تتقاضاه زوجتو نظير حماريف باعتيما لمتاج
تظير شخصية العجوز "  Casinaكاسينا "وفي كوميديا  ؛بمعاونة العبد ليبانوس
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اوؿ أف يظفر بعشؽ الجارية كاسينا، فيعمؿ عمى ترتيب عاشؽ ليسيداموس الذي يحال
 مف ا بيف الجارية وعبده أوليمبو ليقضي ىو ىذه الميمة مع الجارية بداًل مزيفً  ازواجً 
ة ، ولكف في النياية أدركت األـ كميوستراتا زوجة العجوز ليسيداموس ىذه الخطعبده

بف ليسيداموس ؿ الفتاة كاسينا التي كاف يعشقيا ا. ليتضح في النياية أصوأفشمتيا
 (1).سأنيا ابنة لمجار األشيب ألكيسيمو الغائب يوثينيكوس و 

أيضًا تتضح شخصية كؿ مف العجوز نيكوبولوس وصديقو العجوز فيموكسينوس المذاف 
" في  Bacchidesف باكخيس األختيف باكخيس في مسرحية "األختاقد وقعا في غراـ 

قو بيستوكميروس مف عشؽ الوقت الذي ذىبا فيو إلنقاذ ابنييما منيسيموخوس وصدي
 بالوتوس شخصية العجوز ديميفو في مسرحية "التاجر المحظيتيف، فيما يتناوؿ أيًضا

Mercator ذلؾ العجوز الذي يعشؽ محظية ابنو خارينوس وتسمى باسيكومبسا، وما "
مة انتيت بأف ىذه المحظية سوؼ تظؿ مختبئة كاف مف ىذا العجوز إال أف صنع حي

في بيت صديقو العجوز ليسيماخوس ولكف ىذه الميمة وَرطت ىذا العجوز ليسيماخوس 
حيف أتت زوجتو دوريبا ورأت المحظية في بيتيا، وحينيا شكت في زوجيا ليسيماخوس 

ندـ عمى  توبيخ وتعنيؼ العجوز ديميفو الذيبفما كاف مف ابنيما يوتيخوس إال أف قاـ 
ما قاـ بو وتخمى عف المحظية باسيكومبسا البنو شريطة أال يرحؿ عنو. يعشؽ كذلؾ 

" المحظية  Cistellariaالعجوز والد أليكسيمارخوس في مسرحية "عمبة المجوىرات 
 . (2)جيمناسيـو فيتحدث إلييا ويتغزؿ في جماليا ثـ يصطحبيا إلى الماخور

                                                           

في كوميديا بالوتوس ،   Senex Amatorسيد أحمد صادؽ، عناصر االتجديد في شخصية األشيب العاشؽ   - 1
 232،233(. ص 1999(، جامعة القاىرة، إبريؿ )2(، العدد )59مجمة كمية اآلداب، المجمد )

 . 235، 234المرجع نفسو، ص  - 2
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العاشؽ في ىذه الكوميديات وغيرىا مثؿ فقد صور بالوتوس العجوز  وعمى ذلؾ
، والعجوز األرمؿ أنتيفو في " Rudens"الحبؿ مسرحية العجوز العاشؽ دايمونيس في 

بيا الكثير مف اإلسراؼ عمى  " وغيرىا ، في صورة Stichus مسرحية " ستيخوس 
 ، السيما وىو في سف عمرية ال تسمح لو بيذه السموكيات. نفسو

انتقمت ىذه اإلخفاقات السموكية لشخصية الرجؿ العجوز بشكؿ ما أو بآخر إلى "كارلو 
(1077-1070)" الكاتب المسرحي اإليطالي   Carlo Goldoniجولدوني 

، إذ عمى ما (*)
بما تولدت لديو رغبة في محاكاتيـ، لقد الروماف بؿ ر نو قد قرأ الشعراء اإلغريؽ و دو إيب

ث المسرحي المتوارث في البيئة خروج مف عباءة المورو ال حاوؿ جولدوني كثيًرا
 Commediaيطالية قبمو وكاف ىذا الموروث متمثاًل في "كوميديا الفف االيطالية اإل

                                                                                                                                                    

وبعد أف أمضى سنوات الطفولة بدأ سمسمة مف التنقالت  1777في مدينة فينيسيا سنة  ولد كاركو جولدوني *
المتواصمة والنشاطات المستمرة ، تمقى تعميمو في مدارس الجيزويت  في بيروجيا ، ثـ درس في مدارس 

حصؿ عمى الدومينيكاف بمدينة ريميني ، وفي النياية التحؽ بكميات الحقوؽ في بافيا ومودينا وبادوفا حيث 
ه كارلو جولدوني كاف في سنة فإف أوؿ منعطؼ اجتاز  ، عمى المستوى الفني1731درجة الميسانس عاـ 

  (Momolo Cortesan" مومولو رجؿ البالط" ) بتأليؼ أولى كوميديات الشخصيات ، عندما قاـ1738
وفيو صياغة دور البطؿ صياغة تامة مع اإلبقاء   صالح المسرحي الذي قاـ بو كارلو جولدونيوىى بداية اإل

يعرؼ بالسيناريوىات وكما جرت العادة في الكانوفاتشو أو ما  يار الموضوعات لكؿ الممثميف كما ىعمى أدو 
، مى فرؽ الممثميف المحترفيف ذاتياباعتماده ع افف  وقد بدأ ىذا اإلصالح تدريجيً في كوميديا ال االمعدة سابقً 

ف الذيف ال ينغالؽ الذىني والعادات البالية لمممثميف الكوميدية واالة مواجية الثقافة الضحمإلدراكو ضرور 
، ولـ يقتصر إصالح جولدوني فقط عمى إدخاؿ نص مكتوب لتزاـ بنص مكتوب ال يقبؿ التعديؿيستطيعوف اال

 ،يا أخالقية واجتماعيةىتماـ بقضامف األقنعة الجاىزة بؿ اال اوالتخمص تدريجيً  Capioneمف أولو إلى آخره 
وأكثر حبكات ممفقة اخر مسفة وقصص حب بذيئة وفاضحة و يطالي قد قدمت فيو مسذلؾ ألف المسرح اإل

حح المثالب وىو أساس ألدىى مف ذلؾ أنيا بداًل مف أف تصاداء التمثيمي المفتقر إلى النظاـ، و األ منيا
صالح ) ورد ىذا اليامش في دوني اإليذا حاوؿ جول. ولىدافيا ( فإنيا تمجدىا وتروج لياأعرؽ أالكوميديا و 

 المرجع التالي( :
، ترجمة سالمة محمد سميماف ، المجمس األعمى لمثقافة ، العدد ولدوني ، مسرحية صاحبة الموكاندةكارلو ج -

 (  22-19، ص )2777، 144



 

 محمود حامد

017 
 
 

dell’arte االىتماـ بكتابة كوميديا ، فحاوؿ (3)أوؿ مواجياتو الفنية " لذا كانت ىي
، تمؾ التي حاوؿ فييا االىتماـ بتصوير الشخصيات بصورة واقعية كما الشخصية

دوني عدة مراحؿ لتطوير المسرح تظير في العالـ مف حولو، ولقد استغرؽ جول
مف مسرحو  خروج مف قالب الكوميديا المرتجمة، إال أنيا لـ تختؼ تماًمايطالي بالاإل

ناع التاجر العجوز السيد " بنطموف المكتوب، ومف أشير أقنعة الكوميديا المرتجمة ىو ق
pantalone غرامياتو وميديا الفف المرتجمة بكبر سنو و ، يتصؼ في ك" وىو تاجر عجوز

المتيورة وجشعو المادي وبخمو، وىو شخصية تصَور كمدعاة لمضحؾ والسخرية في 
أقواليا وحركاتيا. لقد ظيرت شخصية العجوز بنطموف في العديد مف كوميديات 

" إذ  La Vedova Scaltra  رممة الماكرة، فمقد ظيرت في كوميديا " األ جولدوني
  يتضح فييا عشقو لألنسة إليونورا منذ أوؿ ظيور لو وحديثو إلى الدكتور لومباردي

سعادتو إف وافقت عمى  عراب عفد الثاني عشر مف الفصؿ األوؿ واإلفي المشي
 . (4)الزواج منو
  la cameriera brillanteشخصية بنطموف في مسرحية " الخادمة الماىرة  تظير أيًضا

، وفي مسرحية " الوكيمة أو نائبة السيد العجوز بنطموف بخادمتو أرجنتينا إذ يتيـ فييا “
لينا بؿ ويرغب في الزواج " يعشؽ العجوز بنطموف خادمتو كارو  La Castaldaبنطموف  
، وفي مسرحية ثالثية السيد بنطموف في منزلوتدبر شئوف خادمة عفيفة  منيا وىي

 "  Le Smanie per la villegiatura" التطمع إلى المصيؼ  االصطياؼ وىي
و " العودة مف المصيؼ   "  le avventure della villeggiaturaمغامرات المصيؼ و"

Il Ritorno della villeggiatura وينتمي إلى  " تظير شخصية العجوز ويدعى فيميبو
الطبقة األرستقراطية وىو عجوز متصاب ال عمؿ لو إال تحصيؿ إيرادات أمالكو 

                                                           

، 2774، األرممة الماكرة ، ترجمة عبد الرازؽ عيد ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة ، كارلو جولدوني -  3
  12ص 

  76المرجع نفسو، ص  ،كارلو جولدوني ، األرممة الماكرة ، ترجمة عبد الرازؽ عيد - 4
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، وال مانع مف أف األصدقاء في صالونو وعمى مائدتو ويشعر بالفراغ ويشغمو باستقباؿ
يكوف بيف ىؤالء بعض الفتيات الشابات ممف يرقف في عينيو ويستطعف مداعبة شبابو 

   (5).الغابر

تزداد أىمية دراسة ىذه الشخصية كمما تعمؽ البحث في تناوليا إذ مف حقيقة 
جانب تمفت النظر وبشكؿ جاد عمى كيفية تصوير شخصية العجوز العاشؽ بصورة 

 كوميديا، ومف جانب آخر تعطي بعًدا اجتماعًياساخرة تثير الضحؾ لدى جميور ال
ألبناء وىو ما ذكره عمى التقابؿ بيف العشاؽ مف جيميف مختمفيف جيؿ اآلباء وا

 التقابؿ مف عالقات حادة بعض الشيء وما يظير في ىذا  ( 6)داكوورث وكودي ورايدر
ويتصرؼ فييا كشاب أرعف في بعض يتناسى فييا األب طبيعتو العمرية والجسدية 

ب ابنو في ىذا العشؽ. لمنافسة األ –في جو كوميدي  –حياف بؿ ويتطور األمر األ
ا النمط مف الشخصيات النظر إلى الطبيعة السيكولوجية التي دراسة ىذ تمفت أيًضا

تصَور عمييا شخصية العشاؽ مف كبار السف وتعاطي باقي الشخصيات مع ىذه 
رة المجتمع ليذه الطبيعة السيما الزوجة واألبناء والعبيد وربما يمثموف مف جانب نظ

ماعية بؿ والسياسية االجتشخصية تحمؿ االنتقادات السيكولوجية و  الشخصية. لذا فيي
عد مف . يذكر داكوورث بأف الشخصيات التي تصور أنماط العجوز العاشؽ تأحياًنا

ذلؾ ألف بالوتوس قد بالغ في  (7)أمتع الشخصيات الكوميدية وأكثرىا إثارة لمضحؾ
، ىذا عمى الرغـ مف تقميد كؿ خصية وقدميا في صورة كاريكاتوريةتضخيـ ىذه الش

الكوميديا اليونانية الحديثة وخاصة مناندروس، إذ يعترؼ  مف بالوتوس وترنتيوس

                                                           

العودة مف  -3مغامرات المصيؼ  -2التطمع إلى المصيؼ  -1االصطياؼ  كارلو جولدوني ، ثالثية - 5
،  144المصيؼ، ترجمة سعد أردش ومراجعة د. سالمة محمد محمد سميماف ، سمسمة مف المسرح العالمي 

 .9، ص 1981الكويت 
  .249سيد أحمد صادؽ ، المرجع السابؽ، ص  - 6

7
- G. Duckworth, The Nature of Roman Comedy, A study in popular Entertainment, 

Princeton, 1951, p 245.  



 

 محمود حامد

017 
 
 

خذت عف مسرحية المخدوع مرتيف بالوتوس أف مسرحية األختيف باكخيس قد أُ 
أف مسرحية صميا مسرحية التاجر لفيميموف ، و أف مسرحية التاجر ألمناندروس، و 

حمير ىو أف أصؿ مسرحية الذ عف مسرحية الوارثوف لديفيموس و كاسينا أصميا قد أخ
. وربما ىذا ما دعا الكثير باإلقرار بأف الكوميديا (8)مسرحية الحمار لديموفيموس

ليا، وأخذت منيا أكثر مما أخذت مف  خذت مف الكوميديا الحديثة نموذًجاالرومانية ات
الحديثة والكوميديا  الكوميديا القديمة وأرجعوا ذلؾ إلى القرب الزمني بيف الكوميديا

لىالرومانية و  أف روما كانت تمر بمرحمة تطور مشابية لتمؾ التي كانت تمر بيا  ا 
، كما أف بالوتوس وترنتيوس قد حاكا الكوميديا االغريقية .أثينا في القرف الرابع ؽ.ـ

، ومف ناحية أخرى ُيذكر بأنو عمى الرغـ مف تأثر (9)الحديثة وخاصة أعماؿ مناندروس
يوجد اختالؼ كبير بينيما فعندما أخذ بالوتوس بجزء مف ميارة مناندروس إال أنو 

دروس يتميز بالحساسية والدقة في أسموب بالوتوس مف حبكاتو كاف يدرؾ أف منان
، ومع ذلؾ قاـ بمعالجتيا بطريقتو الخاصة لكى يمبي حاجة جميوره الذي كاف كتابتو

ذا توس في الحصوؿ عمى ما يريدونو، و يسعى وراء الفكاىة وقد ساعدتيـ موىبة بالو  ا 
غريقية ليشعرنا بأصالتو تماًما مف قيود أصولو اإلما كاف بالوتوس لـ يستطع التخمص 

عف مظاىر جديدة التامة كشاعر كوميدي مبدع، فقد كاف يكشؼ بيف الحيف واآلخر 
في مجاؿ المغة  ضافاتت الذاتية التي تؤكد موىبتو وىى إضافامف التجديدات واإل

صة التي تجمع لذلؾ فإف الق (17)لحياة اليومية.وأوزاف الشعر واإلشارات إلى مظاىر ا
أو يضاؼ إلييا أشياء، تفقد جزًءا مف وحدتيا  روماني والتي يحذؼبيف ما ىو يوناني و 

، وأمثاؿ ىذه األشياء دعت ترنتيوس لوصؼ بالوتوس باإلىماؿ ومف حبكتيا المسرحية

                                                           

 267سيد أحمد صادؽ، المرجع السابؽ، ص  - 8
أحمد فيمي عبد الجواد ، األصالة والتقميد في كوميديات بالوتوس، رسالة ماجستير، جامعة عيف شمس،  - 9

 37، ص 2773القاىرة 

 . 31المرجع نفسو ، ص  - 17
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(Neglegentia) (11)ف أصالتو، حيث إذا اإلىماؿ يعد أحد جوانب ، ولكف يبدو أف ى
مى قدر محدود مف الثقافة طمبو جميوره الذي كاف معظمو عي ما يبالوتوس كاف يع

ستمتعوا بمناظر الحياة ي كيؼ يجتذب النظارة إلى المسرح لكي، ويعي والتحضر
 .(12)اليونانية

ت معروفة في الواقع لـ يكف بالوتوس ىو مف ابتكر ىذه الشخصية الكوميدية إذ كان
غريقية القديمة والحديثة عمى السواء، فضاًل عف أف شخصية لكوميديا اإلمف قبؿ في ا

نواع األدبية تتكرر كثيًرا في مختمؼ األ  -كما يذكر موريس  –العجوز بشكؿ عاـ 
 حتى الوصوؿ إلى الكوميديا اليزلية الكوميدية منذ أف نشأت الكوميديا اليونانية نزواًل 

قديمة الممزوجة باحتفاالت النبيذ، وبيف ساتيرية الالحديثة )الفودفيؿ(، ومف األشكاؿ ال
، وجولدوني تـ تصوير ، وبالوتوس، وترنتيوس، وبيولكو، ومولييرأيادي أريستوفانيس

 ، كما ُصور ببخؿىزلي سواء بدرجة كبيرة أو صغيرة الرجؿ العجوز عمى نحو
مراض األ، وخميعة وأىاًل لمسخرية والخداع ومبتمى ببعض شخصيتو وبطبيعة ساذجة
    (13).وفوؽ ىذا وذاؾ ليس سعيًدا

يصور أريستوفانيس شخصية الرجؿ  .ؽ.ـ ἱππεῖσ  "424 ففي كوميديا " الفرساف
، ولديو الكثير مف العماؿ أنو شخص ضعيؼ يعتقد في الخرافات العجوز ديموس عمى

دارة شئوف عبيده، وىو ما اتضح عمى لساف عماؿ لرعاية ممتمكاتو و ورؤساء ال ا 
يموس في الفصؿ ثينية في وصفو لشخصية دموسثينيس نائب أميراؿ البحرية األدي

 . األوؿ مف المسرحية
,ΟΙ. Αʹ-  Λζγοιμ' ἂν ἤδθ. Νῷν γάρ ἐςτι δεςπότθσ 

                                                           

، ص (1969)التوأماف ، ترجمة وتعميؽ أحمد عبد الرحيـ أبو زيد ، بغداد ،  –، كنز البخيؿ بالوتوس - 11
36. 
  .31ص  ،أحمد فيمي عبد الجواد، المرجع السابؽ - 12

13
 - Rudlin J., Commedia dell’Arte : An Actors Handbook, Routledge (London and New 

York) ,)1989(, P. 91. 
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ἄγροικοσ ὀργιν, κυαμοτρώξ, ἀκράχολοσ, 
Δῆμοσ Πυκνίτθσ, δφςκολον γερόντιον 

ὑπόκωφον (14)  

 : سأبدأ إذف، لنا سيد متوحش، نيـ         ديموسثينيس
 ،كؿ الفوؿ، وسيئ الطباع، ألقصى حدأل تماًما                            

                                               إنو ديموس أحد سكاف البنوكس، رجؿ عجوز ال يطاؽ
   (15)ونصؼ أصـ.

ؽ.ـ  422( φῆκεσفي كوميديا الزنابير ) شخصية العجوز فيموكميوف  ظيرت أيًضا
فييا عمى يد خدمو وىما سوسياس وكسانثياس وفييا يتيـ  ألريستوفانيس ويأتي انتقاده

وف المحب لكميوف بخطؼ عازفة الناي في بف بديميكميوف أباه فيموكمياال
في ، يالطؼ العجوز فيموكميوف ىذه الشابة (Σθν αỦλθτρίδα)( 1368)(16)البيت

 : قائالً ( 1353-1351) األبيات

                                                           

  :Perseus Digital Library لكترونيةس وكذلؾ مقارنتو بموقع النصوص اإلقتباىذا اال تـ مراجعة -  14

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg002.perseus-

grc1:40-43    

 –أريستوفانيس ، كوميديات أريستوفانيس )المجمد األوؿ (  ترجمة أميف سالمة ، وزارة الثقافة والفنوف  - 15
 32، ص  1978العراؽ 
مقاؿ د. سيد أحمد  الواردة فيبأبيات كوميديا الزنابير باألبيات نفسيا  الخاص االقتباسمطابقة ىذه  تـ - 16

 Perseusالنصوص االلكترونية  عمى موقع، ومطابقتيا بالنص اليوناني 229صادؽ، المرجع السابؽ ص
Digital Library   : 

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg004.perseus-

grc1:1351-1376  

 
 
 
 
 

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg002.perseus-grc1:40-43
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg002.perseus-grc1:40-43
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg004.perseus-grc1:1351-1368
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg004.perseus-grc1:1351-1368
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ἐάν γζνθ δζ μι κακι νυνί γυνι, 
ἐγώ ς’, ἐπειδάν οὑμὸσ ἀποκάνῃ, 

Λυςάμενοσ ἓξω παλλακιν, ὦ χοιρίον * 

 إف أصبحت امرأة لطيفة )معي( في ىذه المحظة
 فبعد أف يموت ابني 

 (17)سأجعمؾ خميمتي بعد أف أطمؽ سراحؾ، يا قطتي الصغيرة.

العجوز بيثيتايروس بمسمؾ   ( Ορνίκεσفي كوميديا الطيور ) أريستوفانيسيصور 
وس وييددىا بإيريس ابنة زي نو عمى نحو بسيط حينما يضيؽ ذرًعاالعجوز العاشؽ ولك

 (                      1255 -1254) قائاًل  في البيت
"Διαμθριῶ τθν Ἶριν αỦτιν  "(18)  

 (19)"" سوؼ أغتصب إيريس نفسيا

يناؿ العجوز خريمولوس منذ الوىمة األولى السخرية   (πλοῦτοσ)الثروة وفي كوميديا 
مف عبده كاريو، وغيره مف شخصيات المسرحية ولكف يظير عشؽ كبار السف في 

ما عف الطيور والفرساف والزنابير، إنيا سيدة  ذه المسرحية في صورة مختمفة نوًعاى
أريستوفانيس انتقاد الكورس ليا عجوز تتحدث إلى الكورس ومنذ الوىمة األولى يحمؿ 

 أنيا تتحدث مثؿ الفتيات الصغار: في
 

                                                                                                                                                    

الخنزير سمة مف سمات العناصر اليزلية الشعبية التي عاد إلييا عب المفظي بيف وصؼ المرأة بيعد التال *
 أريستوفانيس واستخدميا ىو اآلخر إلثارة عناصر الضحؾ لدى جميوره. وىو ما ظير في مقاؿ ميرفي  : 

Murphy C.T., Popular Comedy of Aristophanes, American Journal of Philology, Vol 93. 

No.1, (1972). P17 0  

 

 229 السابؽ، صترجمة سيد أحمد صادؽ، المرجع  - 17
18 - Aristophanes, Birds, edited with introduction and commentary by Nan Dunbar, 1998, P 

86-87.   

 .229ترجمة سيد أحمد صادؽ، المرجع نفسو ص  - 19
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,ΧΟ.- Ἀλλ' ἴςκ' ἐπ' αὐτὰσ τὰσ κφρασ ἀφιγμζνθ,    
ὦ μειρακίςκθ· πυνκάνει γὰρ ὡρικῶσ. (62-63).(20) 

 كال الحقيقة أنؾ قد بمغتي نفس بابو،
   (21)أيتيا الفتاة الصغيرة العزيزة، ألف كالمؾ أشبو بكالـ الفتيات 

ة بينيا وبيف يعاطفوجود عالقة وفي حديث السيدة العجوز إلى خريمولوس تصرح ب
 : وتثني عميو كثيًرا شاب يصغرىا سًنا

,ΓΡ.- Ἄκουζ νυν. Ἦν μοί τι μειράκιον φίλον, 
πενιχρὸν μζν, ἄλλωσ δ' εὐπρόςωπον καὶ καλὸν    

καὶ χρθςτόν·   (975 -977 )(22) 

، كاف ىناؾ شاب أحبني حًبا جًما    السيدة العجوز :" إذف فاصغ إليَّ
 مسكيف، ولكنو رشيؽ وجميؿ المنظر،

 (23)"  وتقى جًدا أيًضا

تي تظير كزوجة أو مربية أو آخر مختمؼ لممرأة ال انموذجً  فانيسيقدـ ىنا أريستو 
ىذا النموذج في كوميديا أخرى  نموذج في سموؾ غير سوي وظير أيًضا، بؿ خادمة

" إذ صَور أريستوفانيس في ىذه الكوميديا  ἐκκκλςιάηουςαιىي " برلماف النساء  
مالئمة ليذه الرغبات، لذا ُينعتف الغير صراع بيف رغبات النساء العجائز وىيئتيف ال

ز بكثير مف الصفات الكوميدية مف قبؿ الفتاة التي ُطمب حبيبيا لخدمة ىؤالء العجائ
  (24)الثالثة.

                                                           
20 - Aristophanes : L.C.L , in three volumes With an English Translation of Rogers B.B, , 

vol.III, London 1946, P. 446.   

، ترجمة أميف سالمة ، المجمد الثالث ، مكتبة القاىرة  أرسيتوفانيس ، كوميديات أريستوفانيس - 21
 169( ، ص 1995الكبرى،)تاريخ الورود 

22
 - Aristophanes : L.C.L , Op.cit , p448.  

 .  177-169أريستوفانيس ، كوميديات أريستوفانيس ، ترجمة أميف سالمة ، المرجع السابؽ ،ص  -  23
24 -Gilleard C. , Old age in Ancient Greece: Narratives of desire, narratives of disgust, 

Journal of Aging Studies, Vol. 21, 2007, p. 85-92.  
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كانت تمثؿ رجؿ وفيما يخص شخصية العجوز العاشؽ عند مناندروس فإنيا  
، ففي كوميديا (25)، ال يميؿ في عشقو إلى العربدة والفجورمتزف وقور بعض الشيء

تظير شخصية العجوز "كمياينيتوس" ذلؾ الذي يعمؿ عمى  " Γεοργόσالمزارع "
رد لو ولوالدتو  "ميرىينا" الجميؿ في رعايتيـ الزواج مف شقيقة الفقير جورجياس لكي ي

-71ياس في األبيات مف )، إذ يقوؿ العبد داؤس لميرىينا أـ جورجلو أثناء مرضو
74):  

ἐπακζ τι κοινὸν και χάριν 
τῆ+σ ἐπιμελείασ ᾤετ’ εκ παντόσ λόγου  

δεῖν αὑτὸν ἀποδοῦναι, μόνοσ Σ’ ὢν καὶ γζρων  
*ν+οῦ*ν+ ἔςχε τὴν γὰρ παῖδ’ ὑπέςχ*θτ+αι γαμεῖν.(26) 

 لقد تأثر )كمياينيتوس( بشكؿ عاـ وتدبر األمر " 
 عميو أف يرد لكـ حسف صنيعكـ لرعايتكـ إياه )أثناء مرضو(  لزاًما ورأى

 وقد تقدـ بو السف، وفكر في كونو وحيًدا
 (27)"ا أف يتزوج ابنتؾ.فأخذ عمى نفسو عيدً 

" يعشؽ العجوز ديمياس خميمتو خريسيس التي  αμίαوفي مسرحية "فتاة ساموس 
جاءت مف جزيرة ساموس لتعيش في أثينا ، إذ يعترؼ ديمياس بحبو الشديد ليا لكف 

بينيا وبيف موسخيوس  كرامتو أغمى مف عاطفتو فعندما يرتاب في وجود عالقة آثمة
 (:138-137في البيت ) يتمتـ غاضًبا

νῦν ἄνδρα χρὴ  
Εἶναι ς’ . ἐπιλακοῦ τοῦ πόκου, πεπαυς’ ἐρῶν.(28) 

 

                                                           

 237سيد أحمد صادؽ ، المرجع السابؽ  ص - 25
26 - P.G. Brown , Love and Marriage in Greek New Comedy , CQ 43 ,1993 , p 199 

 237السابؽ، ص ترجمة سيد أحمد صادؽ، المرجع - 27
28 - Four Plays of Menander: The Hero, Epitrepontes, Periceromene and Samia , Edited 

with introduction and Bibliography by Edward Capps , Princeton 1981 , P252. 
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 عميؾ اآلف أف تكوف رجاًل." 

  (29)نس ليفتؾ )عمييا( ودع حبؾ )ليا( "ا 

عالقة حب ىادئة تفيض بالمشاعر اإلنسانية  وىنا تظير بعض لمحات العشؽ فيي
ىي تختمؼ  وقطًعا (37)ريزة وما يتبعيا مف عربدة ومجوف.الدافئة بمنأى عف جموح الغ

 عف طبيعة العشؽ عند بالوتوس. 
ال شؾ أف شخصية العجوز في المسرح قد انتقمت بشكؿ ما أو بآخر ليس فقط 

، مثؿ شخصية فولستاؼ  بؿ أيًضا تناوؿ شكسبير تصوير ىذه الشخصية لجولدوني
  (31)مسرحية " زوجات وندسور المرحات". في

شخصيات أشيرىا شخصية  ىذه الشخصية عند موليير مف خالؿ عدة كما ظيرت
ىارباجوف الذي بمغ مف عمره الستيف وكاف أرمؿ ويريد الزواج مرة أخرى في الوقت 

، فيعتبر ىارباجوف نموذج مف زواج أبنائو ممف يقيموف معو في البيتالذي يدبر أمور 
عدة شخصيات تناوليا موليير في مسرحو مثااًل لمشخص العجوز مثؿ شخصية 

 Bourgeois" والسيد جوردياف في "  Tartuffeتارتوؼ  أورجوف في كوميديا "

Gentilhomme  " وشخصية أرجاف في مسرحية "Le Malade Imaginaire  "
 (senex)وتذكر وود أالف بأف ىذا النوع مف الشخصيات جاء مف شخصية العجوز 

خطط زواج  –وبدوف نجاح  –في الكوميديا الرومانية والذي كاف دورىـ ىو تعطيؿ 
أنو مطابٌؽ لشخصية العجوز  فة لذلؾ فإف ىارباجوف يبدو تماًماضااألبناء وباإل

                                                           

 .231ترجمة سيد أحمد صادؽ، المرجع السابؽ، ص  - 29
 .231المرجع نفسو ، ص  - 37
 . 277 نفسو ص المرجو - 31
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لتكوف ابنتو فضاًل عف حبو لمماؿ وفقدانو  تصمح العاشؽ الذي يقع في حب فتاة صغيرة
   (32)القيمة االجتماعية أماـ الجميور الذي يقارف بيف ىيئتو وسموكو.

باحثيف بأف بالوتوس قد استمد حبكات كوميدياتو مف الرغـ مما ذكره العديد مف العمى 
الكوميديا اليونانية الحديثة كما جاء ىذا بما ذكره في برولوجات مسرحياتو، فأنو مف 

ة لشخصية العجوز العاشؽ في الواضح أنو قد أعطى العديد مف الصفات الجديد
رد ىذا ، وو تجديد وبراعة وأصالة مف بالوتوس ، سمات ذىب الكثير عمى أنيامسرحو

، ولكف في الحقيقة أف ما عند بالوتوس ألنو كاف حًرا في التناوؿ مف مصادره المختمفة
عمى األقؿ فيما يخص  -يصفو بعض الباحثيف عمى أنو تجديد وبراعة مف بالوتوس 

يمكننا وصفو عمى أنو عودة مف بالوتوس لمعناصر  –شخصية العجوز العاشؽ 
رتجالية ، والسيما أبرزىا في القصص األتيالنية، وىذا االاليزلية في الكوميدية الشعبية 

انب آخر مف ، كمحاولة إللقاء الضوء عمى ججاه ما يمكف تتبعو ولو بشكؿ بسيطاالت
، يبتعد قمياًل عف الكوميديا اليونانية الحديثة ومناندروس ويوضح بعض ابداع بالوتوس

 يما القصص األتيالنية. مظاىر ىذه الشخصية في عناصر الكوميديا اليزلية والس
فمو نظرنا إلى كوميديا التوأماف مينايخيموس لوجدنا أنيا تختمؼ في كثير مف مظاىرىا 
عف الكوميديا اليونانية الحديثة التي ظيرت عند مناندروس، فوظيفة الطباخ فييا 

كما أف الطبقة االجتماعية  *   (33)ليست مف الطبقة االجتماعية ذاتيا لباقي الطباخيف.

                                                           
32 - Wood A., Moliere’s Miser, Old age and Potency, chapter 7, P.151 In: “Staging age: 

The Performance of age in theatre, Dance, and Film, edited by Valerie Barnes Lipscomb 

and Leni Marshal, Macmillan,2010. 

33 - Kamel W., The Menaechmi of Plautus, its peculiarity and origin, Bulletin of The 

Faculty of Arts, vol. XVI, Part II, Cairo University press, Dec.1954. P. 127. 

تجدر بنا اإلشارة ىنا إلى أف شخصية الطباخ كانت مف الشخصيات المألوفة في مسرحيات القرف الرابع  -*
ا في حفالت بمستمزمات الطعاـ ثـ تطورت وأصبح ليا دورً فقد كانت شخصية تستأجر لتزويد ال .ؽ.ـ

وأصبح  اا أحيانً ا وصامتً ا جدً في الكوميديا القديمة كاف نادرً  ، وأف دورهاليونانية الحديثة  والرومانية المسرحيات
 :الكوميديا الوسطى والحديثة  راجعليـ أدوار ميمة في 
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لمنساء في ىذه المسرحية تختمؼ عف النساء في باقي المسرحيات فإف زوجة 
الوجو عند بالوتوس، كما أنو مينايخيموس ىي الزوجة الوحيدة التي يتـ إىانتيا عمى 

لزوجتو الشكوى عندما يجتمع زوجيا بنساء أخريات ذوات سمعة غير  لـ يكف مسموًحا
وس فخاريسيوس في كوميديا مناندر ، وىو سموؾ يختمؼ عف كوميديات طيبة

عف أعيف زوجتو  يجتمع بمحظيتو ىابروتونوف بعيًدا " لمناندروس كافلمحكموفا"
التوأماف "وفيما يخص الميف والحرؼ فإف  (34)سيميكرينيس. ةبامفيال والحما
ىى مسرحية بالوتوس الوحيدة التي أحضر فييا الطبيب عمى المسرح  "مينايخيموس

 (35)، متحزلؽ يبدو سخيفًا.*مدعي لممعرفةتـ تصويره عمى أنو  فقد

وما بيا مف بناء اجتماعي مختمؼ  "التوأماف مينايخيموس"وعمى ذلؾ فإف كوميديا 
فيي ُتذكر بوصفيا  لشخصياتيا تختمؼ عف الكوميديا اليونانية الجديدة عند مناندروس،

   (36)قصص التي ازدىرت في جزيرة صقمية.، واحدة مف تمؾ الكوميديا صقمية

                                                                                                                                                    

عادؿ سعيد النحاس ، االتجاىات الحديثة في الدراسات حوؿ الكوميديا اإلغريقية الوسطى والحديثة )خالؿ 
، 2718العقديف األخيريف(، مجمة أوراؽ كالسيكية ، العدد الخامس عشر ، كمية اآلداب ، جامعة القاىرة ، 

 246-245  ص 

34 - Kamel W. Ibid, p 129 -131. 

35 - Kamel W. Ibid, p 132. 

في كتابو الرابع «Δειπνοζόθιζηαι»  تجدر بنا اإلشارة ىنا بأف أثينايوس في عممو مأدبة الفالسفة  * 
  ، قد ذكر بوجود شخصية الطبيب وأورد بأنيا ظيرت عند الشاعر ألكسيسعشر، الفصؿ الخامس عشر

ؽ.ـ( وكيؼ يتـ تقدير الطبيب الذي يتحدث المضموف ذاتو بميجة مختمفة  في  277-357)عاش بيف 
  في معرض حديثو عف األلعاب اليزلية التي ُوجدت بيف األسبرطييف.: Μανδραγοριζομένηكوميديتو 

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0008.tlg001.perseus-

grc2:14.15  

قد وردت عنده الكثير مف مشاىد اليزليات الشعبية  ميرفي ت. شارليز بأف أريستوفانيس ايورد أيضً  -
 :  (Ach., 729-952الكوميدية والتي كاف مف موضوعاتيا وجود المتحدثيف األطباء بميجات مختمفة مثؿ )

- Murphy C.T., Popular Comedy of Aristophanes, American Journal of Philology , Vol 93. 

No.1, (1972). P174.   
36 - Kamel W.Ibid, p 142. 

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0008.tlg001.perseus-grc2:14.15
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0008.tlg001.perseus-grc2:14.15
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، كعناصر أف ىناؾ عدة عناصر مما وردت فيياوفي كوميديا كاسينا يذكر كودي ب
، قد بقيت في بعض وعالقات غير سوية بيف لسيداموس وأوليمبو، في المالبسالتنكر 

شذرات اليزليات األتيالنية األدبية في القرف األوؿ ؽ.ـ وأف كؿ مف الدويج وليو 
 Macci "التوأماف ماكوساليزليات مثؿ "ض العناوييف ليذه وباراتور قد ذكروا بع

Gemini   " زواج بابوسو" Sponsa pappi  " ماكوس العذراءو" Maccus 

Virgo  ى الخطأ في التعرؼ عمى اليوية، يف التي توضح كوميديات تقوـ عمتمؾ العناو
  *(37)، والرجاؿ يمبسوف المالبس النسائية.وزواج العجوز بابوس

ف القصص بط بيف بالوتوس وما ورد في عناويمف أراد الر ويبدو أنو ليس كودي فقط 
ف بعض شذرات القصص ة بعده، إذ وجدت محاولة لمقارنة عناوياألتيالنية األدبي

، حيث ُوجد أف ىناؾ  *(38)األتيالنية ببعض عناوييف شذرات الميموس الروماني.
عند بالوتوس في بعض ىذه  تشابو بيف وصؼ بعض الشخصيات وتمؾ الواردة

حدى الشذرات لبومبونيوس تمؾ التي يتحدث فييا شخص لشذرات، مثؿ ما ورد في إا
أة عجوز سيئة الييئة ما عف شقيقو األكبر الذي طرده خارج منزلو لكي يتزوج مف امر 

 Pompon.Pannuceati, I: The Paupers)  ( .(39): ولكنيا غنية
                                                           

37 - Cody J.M , The Senex amator in Plautus Casina , Hermes, 104, 1976, p.474.  

يعمؽ الدكتور سيد أحمد صادؽ الذي تناوؿ تحميؿ شخصية العجوز العاشؽ في مسرح بالوتوس عمى فقرة "  *
اف إلى األتيالنا األدبية التي كتبيا كودي " بأنو يجب تناوليا بحذر فالعناوييف المذكورة عنده إنما يشير 

القرف األوؿ ؽ.ـ وىو تاريخ الحؽ عمى ، في  Novius، و نوفيوس  Pomponius الشاعراف بومبونيوس
 ؽ.ـ( ومف ثـ فإف تأثيرىا في بالوتوس يعد مغالطة تاريخية و أدبية )أنظر د.أحمد 184-254بالوتوس )

  وما بعدىا(. 197، ص  1989عتماف األدب الالتيني ودوره الحضاري، عالـ المعرفة ، الكويت 

38 - Hurbankova S., Characters and Comic situations in Roman Comedy: The Atellan Farce 

and Mime, Graeco-Latina Brunensia 15, 2010, 2 p. 69.  

  شذرات القصص األتيالنية عمى :أعتمدت كاتبة المقاؿ فيما يخص  *

- Frassinetti P. [ed.]. 1967, Atellanae Fabulae. Roma: In aedibus Athenaei. 

 كما تذكر بأنيا اعتمدت قيما يخص شذرات الميموس عمى :     
 Bonaria M. [ed]. 1965, I Mimi Romani, Roma : Edizioni dell’Ateneo. -  

39 - Hurbankova S., Ibid , p 71.  



 

 محمود حامد

077 
 
 

في عناويف القصص ؼ االجتماعية التي ظيرت ذكر لبعض الميف والحر  ىناؾ أيًضا
"  Fullonesيف " فقد ظيرت العناو  ، كانت موجودة عند بالوتوساألتيالنية والميموس

 ونيوس، كما ظيرت عند نوفيوس أيًضا" عند بومب Decuma fullonisو " 
"Fullones " " وFullones feriati   " و "Fullonicum  كما ظيرت في "

ىذه المينة  " وظيرت أيًضا Fullo"  في العنواف  الميموس الروماني عند البيريوس
مف يقمص  عند تيتينيوس كاتب الكوميديا توجاتا وكميا عناويف لمينة  " القَصار" وىو

د بالوتوس في ، والجدير بالذكر أف ىذه الميف وردت عنالنسيج الصوفي أو يغمظو
( 515،  578" في األبيات )  Aulularia: " جرة الذىب ثالث مسرحيات لو ىي

(، وفي مسرحية 782البيت ) " في Pseudolusوكذلؾ في مسرحية " بسيودولوس 
، وىذه المينة كانت شائعة في الحياة اليومية (977" البيت ) Asinariaالحمير "

تأثر بيا الكتاب الروماف بتأثير الثقافة في المجتمع والبيئة الرومانية و  لمطبقة الشعبية
رنتيوس لـ يظير عنده ذكر ليذه المينة، وانتشرت ىذه الشعبية ومف المالحظ أف ت

الميف في القصص األتيالنية بوصوؿ أصحابيا مف الريؼ أثناء االحتفاالت بأعياد 
(.quinquartus)ربة الحكمة عند الروماف منيرفا وسميت أعياد 

(47) 

ُيذكر بأف ثمة تشابو كبير بيف العديد مف العناويف الموجودة في القصص         
 "Geminiاألتيالنية والميموس وليا عالقة بقصص التوأـ أو األشقاء المتماثميف مثؿ" 

" لبومبونيوس والعنواف "   Macci Geminiلنوفيوس ، و " التوأماف ماكوس  
Gemelli ند بالوتوس في " التوأماف مينايخيموس " عند البيريوس وبيف ما ظير ع

Menaechmi وار ىناؾ تشابو بينيا وبيف بالوتوس في قمب األد " ، أيًضا
، فكانت ىي المحرؾ األساسي لممواقؼ الكوميدية لألشخاص والموضوعات واألشياء

( و " منزؿ 449-397فظير ىذا عند بالوتوس في جرة الذىب ) األبيات مف 
( ، والحبكة في " أمفيتريو 842 -876"  ) األبيات مف  Mostellariaاألشباح  

                                                           
40 - Hurbankova S., Ibid , p 72 
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Amphitruo تعرفو " وكميا تمثؿ مصدر ضحؾ لمجميور الذي يعرؼ ما ال 
 (41).الشخصية عمى خشبة المسرح

وظيور  حقيقة إف كؿ األمثمة السالؼ ذكرىا والتي ليا عالقة بالقصص األتيالنية
ما جاء عند بالوتوس ال يمكننا االستناد شارات والتشابيات بينيا وبيف العديد مف اإل

عمييا في القطع بأف بالوتوس قد تأثر بالقصص األتيالنية األدبية وما بيا مف تراث 
. ، فقد سطع نجميما في القرف األوؿ ؽ.ـألنيا أمثمة لبومبونيوس ونوفيوس شعبي ذلؾ

 .أي بعد بالوتوس
 ص األتيالنية االرتجالية يمتدشارات في أف القصغير أننا ال يمكننا إغفاؿ ىذه اإل 

واسع النطاؽ في  ؽ.ـ.، وقد القت قبواًل و انتشاًرا 391تاريخيا في روما مف عاـ 
معترؼ بو، فقد بمغت مف التأثير  لقرف األوؿ ؽ.ـ عندما أصبحت شكاًل أدبًيابواكير ا

 .Liv)ما جعميا تسترعي اىتماـ سولال، فكما يذكر ليفيوس في معرض حديثو عنيا 

VII.II. 11)  أنيا كانت وبشكؿ خاص موضع اىتماـ الشباب الروماف الذيف وجدوا
، كما يذكر سويتونيوس يقدموف أنفسيـ لجميور المشاىديف فييا متعة سيما وىـ

(Suetonius Tiberius XIVأف تيبيريوس م )ارس التمثيؿ فييا، فقد كانت نوًعا 
مواقؼ ىزلية واالسـ كما يبدو  مف كوميديا الموقؼ التي تظير فييا الشخصيات في

 األوسكية التي شيدت ظيور ىذا النوع الكوميدي بحسب ما ورد جاء مف مدينة أتيالَّ 
.(Diomedes GL.I.I 489)وديوميديس   (Liv.VII.II.12)عند ليفيوس 

(42) 

في روما إذ استمرت تعرض مف دوف كتابة أدبية  قت األتيالنية االرتجالية نجاًحالقد ال
في ىذه وكانت األقنعة ىي السمة األبرز   (43)ا لمدة قرف عمى األقؿ.لنصوصي

                                                           
41 - Hurbankova S., Ibid , p 73 

حاتـ ربيع ، أقنعة ماكوس وبوكو وبابوس و دوسينوس  بيف القصص األتيالنية وكوميديا بالوتوس ،  - 42
  35،  مركز الدراسات البردية والنقوش ، جامعة عيف شمس ، مصر .ص  2أبحاث المؤتمر الخامس ، ج

43 - Hurbankova S., Personae Oscae il riso populare Nelle Atellane, studia Minora, 

Facultatis philosophicae,  Universitatis , Brunensis, No 13 , 2008,  p. 69 
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بابوس و  ، Bucco بوكو، و  Maccusقناع ماكوس  القصص وأف أقنعتيا الرئيسة ىي
Pappus  دوسينوس ، وDossennnus أىـ ىذه ى ما يبدو أنيا أقنعة لميرجيف، و وعم

األقنعة الذي يأتي في المرتبة الثانية مف حيث األىمية بعد قناع ماكوس ىو قناع 
" وىذا ربما  Casnarالعجوز بابوس إذ يذكر فارو أنو كاف يعرؼ باسـ الجد األكبر " 

يعني أف القصص األتيالنية بدأت مسارىا مف أوسكانيا موطنيا األصمي ثـ عرضت 
  (44)بالمغة الالتينية في روما.

ز الذي يقع تمثؿ صورة قناع بابوس في القصص األتيالنية عمى أنو ذلؾ الرجؿ العجو 
، وىناؾ ارتباط بينو وبيف شخصية العجوز في فف الميـ، فريسة سيمة لمخداع

بشخصية الغندور  -وليس بتأثيٍر مباشرٍ  -والكوميديا الرومانية، فضاًل عف ارتباطو
ربما ما جعؿ الكثير مف الباحثيف  (45)االيطالية. ، في كوميديا الففالمتأنؽ، بنطموف

شخصية  يربطوف بيف القصص األتيالنية وكوميديا الفف اإليطالية وعمى األخص بيف
ف شخصية لؾ التشابو في الحديث عف سموكيما، إذ إبنطموف ىو ذالعجوز بابوس و 

ؿ ، وتظة ىي شخصية تعشؽ وترغب في الزواجالعجوز بابوس في القصص األتيالني
في الوقت نفسو محط سخرية مف باقي الشخصيات والسيما األبناء، فقد وصؼ عند 

( عجوز غير مرغوب فيو، Senium sonticum , Novius 37)نوفيوس عمى أنو 
، يتنازعاف في ميداف الحب ويحاوؿ األب ُور في كثير مف األحياف كأب لشابكما ص

، ذلؾ الذي في ىيئة العجوز بنطموففيما ُيصور   (46)أف يكوف حكيمًا ولكنو ال يفمح،
يتحكـ في األمور المالية في عالـ كوميديا الفف االيطالية ويصدر بذلؾ أوامره عمى 

صور ، ويي ككؿ عمى الرغـ مف مظيره اليزيؿالخدـ واألبناء بؿ وربما البناء االجتماع
ذلؾ حركة إياىا بيف قدميو مقيدًة ب بأنؼ طويؿ ولحية طويمة حافًظا ألموالو ورابًطا

                                                           

 . 139-138ص   2716بيير و. المسرح الروماني ، ترجمة زيف العابديف ، حاتـ ربيع  القاىرة ،  - 44
45 -  Trapido J. ,The Atellan plays , Educational theatre Journal, vol.18 , No.4 ,Dec.1966, 

p.387.  

46 - Hurbankova S., p.76 



 
 مالمح شخصية العجوز العاشق  

076 
 

، تصبح عرضة لمغمز والنظرات الشيوانية ويحاوؿ أف مرت مف أمامو امرأة أقدامو، إذا
ىو الحاؿ، فإف العجوز في وكما *  (47)نظرىا بحركات وعروض ىزلية فاشمة.يمفت 

" ىو موضع سخرية  Pappus prateritus 4Mمسرحية بومبونيوس "بابوس المنقاد
وضو لالنتخابات لف يمنحو عضوية البرلماف بؿ مف ابنو الشاب عندما يصدمو بأف خ

 سيمنحو الكفف : 
“ Dum istos inuitabis suffragatores, pater 

 * Prius in capulo quam in curuli sella suspendes natis”.
(48)      

 دي ! عميؾ أف توقف أنؾ تدعو الناخبيف لمتصويت لؾ يا وال"عندما 
 (49)ستوضع في النعش قبؿ أف توضع عمى كرسي البرلماف" 

بأف الجميع  يشير العجوز "   sponsa Pappiُيذكر في مسرحية " زواج بابوس  أيًضا
 :زواجو عندما يعمموف حقيقة مشاعرهسيوافقوف عمى 

Pol magis curabo , ubi cognorint 

Omnes una adsentiant 
(50)

 

                                                           
47 -  Rudlin J., Op.Cit , P 92 , 94  

وفيما يخص األمور المالية يورد أثينايوس في عممو مأدبة الفالسفة بوجود شخصية  عند الفيمسوؼ *
 (Πανηαλέωνإذ يذكر بأنو ) pantaloneز يقترب اشتقاقيا المغوي مف اسـ ،  لشخص عجو  خريسيبوس

يقـو بدفف ثروتو مف الذىب  ليخدع الجميع ويذكر لكؿ منيـ عمى حدة مكاف الذىب فعند الوفاة يجد جميع 
 . )  Athen.Deipn, XIV , V  616 أبنائو أنيـ قد ُخدعوا ويبحثوا بال طائؿ وال يصؿ ليا أحد .)

 http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0008.tlg001.perseus-grc2:14.5 

 ،  42حاتـ ربيع ، المرجع السابؽ ، ص  -  48
 اعتمد د. حاتـ ربيع في الشذرات الواردة لبومبونيوس ونوفيوس  والتي نوثقيا مف مقالو عمى : 

- Novius, ed , Ribbeck (O), Scaenicae Romanorum Poesis Fragmenta II, Comicorum 

Romanorum Fragmenta , Leipzig (1873).  

-ــــــــــــــــــــ   , ed. Warmington (E.H), Fragmenta of Latin , Vol.II, L.C.L, London (1936).  
 - Pomponius, ed , Ribbeck (O), Scaenicae Romanorum Poesis Fragmenta II, 

Comicorum Romanorum Fragmenta , Leipzig (1873).  

- ________, ed. Warmington (E.H), Fragmenta of Latin , Vol.II, L.C.L, London (1936).  

 .42ترجمة حاتـ ربيع ، المرجع السابؽ ص  - 49

 42حاتـ ربيع ، المرجع السابؽ ، ص  - 77

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0008.tlg001.perseus-grc2:14.5
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 ما استعطت  ؿ:( أنني سأضع ىذا األمر نصب عيني" )يقسـ العجوز ببولكس ويقو 
 (51)لجميع سيوافقوف عمى قمب رجؿ واحد."وعندما يعمـ ا

وأف الجميع سيتفؽ معو عمى الزواج،  وفي ىذه الفقرة يتضح منيا إقداـ العجوز بابوس
طبيعة قناع العجوز تقارب الشبو بيف  وا حقيقة األمر. مف المالحظ أيًضاإذا ما عمم
إذ تـ ، تيالنية مف ناحية الصفات الجسديةكذلؾ في القصص األتوس و عند بالو 

 مف شعر الرأس وبحواجب مرفوعة ولحية طويمة تصويره عند بالوتوس أحياًنا مجرًدا
ووردت ىذه الصفات في كثير مف  .وعيناف ثاقبتاف، وىي صفات أشبو بقناع بابوس

(، وبسيودولوس  647 – 638كوميديات بالوتوس مثؿ مسرحية التاجر )األبيات مف 
، وفي شخصية نيكوبولوس في مسرحية " التوأماف باكخيس" مف خالؿ شخصية  سيمو

وشخصية بيريفانيس في مسرحية  وثيوبروبيديس في مسرحية  "منزؿ األشباح" ،
   (52)إبيديكوس" "

التشابيات بيف شخصيات بالوتوس وتمؾ الواردة في القصص  ربما يمكننا تفسير ىذه
بالوتوس عمى اليزليات الشعبية وىو أمر يذكره الكثير   قداـاألتيالنية األدبية بسبب إ

مف الباحثيف ذلؾ ألف الفارؽ بيف الدراما الشعبية واألخرى األسمى ىو ذلؾ التمييز 
النوع األوؿ بيف اليزؿ والكوميديا ذات التعبير عف المشاعر اإلنسانية ويمكف مالحظة 

أشير مالمحيا الخطأ في التعرؼ عمى اليوية وما يتبعيا مف بكثرة عند بالوتوس و 
 (53)."التوأماف مينايخيموس "مواقؼ ساخرة وىو ما ظير كما ذكرنا في أمفيتريو و

فضاًل عف العديد مف أدوار الشخصيات األخرى التي يستخدميا بالوتوس إلثارة اليزؿ 
ميديات بالوتوس فعناصر اليزؿ قد ُوجدت في كو  -وليس فقط العجوز العاشؽ –

إياىا بالعناصر االحتفالية  تي ترتكز عمى ىزيمة شخصية القواد، مزوًداومنيا تمؾ ال
                                                           

 42ترجمة حاتـ ربيع، المرجع السابؽ، ص.  - 51
 .66حاتـ ربيع، المرجع نفسو ص  - 52

53 - Little (A.G) , Plautus popular  drama , Harvard Studies in Classical Philology ,Vol 49 , 

(1938.) p 218 
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ية الفارسية، وبسيودولوس، والقرطاجي الصغير، والرقصات اليزلية وأمثمة ذلؾ مسرح
تيالنية في تصوير والحبؿ، ومف العناصر اليزلية ىي استعانتو بالقصص األ

خصية بابوس في س في مسرحية منزؿ األشباح كما ششخصيات مثؿ ثيوبروبيدي
  (54)القصص األتيالنية.

في كوميديات انتقاؿ عناصر االرتجاؿ بشكؿ ما أو بآخر  مف المالحظ أيًضا
"  Catchword، وربما انتقمت بتقنيات مختمفة مثؿ تقنية " الكممة المتكررة بالوتوس

( وىو أخذ مفتاح الحديث أو 597-591وىو ما ظير في كوميديا الحمير األبيات )
استرسالو مف الكممة أو العبارة التي ذكرىا المتحدث السابؽ وليس بالضرورة أف تظير 
ردود منطقية ومرتبة في الحوار، وىناؾ تقنية أخرى تظير الطبيعة االرتجالية التي 

ييا " ويظير فVerbivelitatioالمناوشات الكالمية " تبادؿ  انتقمت لبالوتوس وىي
ىانات، وىذه المشاىد يمكف الكشؼ عنيا ومالحظتيا ثنائي مف الشخصيات يتبادؿ اإل

في بناء بالوتوس لممشاىد التي ال تؤدي إلى تطور في الحدث الكوميدي ولكف 
مف وال شؾ فإف كانت المناوشات الكالمية تعد  (55)تستيمؾ وقت بطريقة ىزلية.

، فإنو قد أجرى انتقمت الى مسرح بالوتوس المكتوبالعناصر االرتجالية الشعبية التي 
ىانة واأللفاظ البذيئة والتورية المفظية التي ساف شخصياتو العديد مف عبارات اإلعمى ل

 (56)تحمؿ معاني أخرى غير المصرح بيا.

ولدوني كاف ليا جصية العجوز العاشؽ عند بالوتوس و مما سبؽ يمكننا القوؿ بأف شخ
تصوير واضح سواء بدرجة كبيرة أو صغيرة في الكوميديا اليونانية عند أريستوفانيس 

، فقد أمعف في إظيارىا بصورة س ولكف اختمؼ بالوتوس في تصويرىاوكذا مناندرو 
                                                           

54 - Little (A.G) , Ibid, P 221-222 
55 - Petrides A.K. , Plautus between Greek Comedy and Atellan Farce : Assessments and 

Reassessments , In the Oxford handbook of Greek and Roman Comedy, edited by Michael 

Fontaine and Adele C. Scafuro, P.430 

56 -Bork H.S , A Rough Guide to Insult in Plautus A dissertation submitted in partial 

satisfaction of the 

Requirements for the degree Doctor of Philosophy in Classics , 2018 . P. 10. 
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أكثر سخرية وىذا إلقدامو عمى اليزليات الشعبية والسيما القصص كوميدية و  أكثر
الرغـ مف وجود مف يذكر بأف أريستوفانيس تظير عنده مالمح ىذا عمى  –األتيالنية 

ىذا ما يفسر بعض المالمح ، و نرى أنو ربما الشعبية أيًضالعناصر الكوميديا اليزلية 
تمؾ   -(   57) أكثر مف مناندروسالعجوز  خرة في تصوير أريستوفانيس لشخصيةالسا

                                                           

التي تقوؿ بأف  عمى نظرية كورت وبيكارد كامبريدج في بدايات ىذا القرف ايذكر ميرفي إعتمادً  - 70
 األيوني الكورالي وىو ما –الكوميديا اآلتيكية القديمة تحتوي عمى محتوييف أساسييف ىما اآلداء األتيكي 

، ولكف ىذه النظرية قوبمت مف ية في طبيعتيا وربما مف أصؿ دوري( وعروض ميمية ىزلKomosيعرؼ بػ )
أجزاء الممثميف في يوضح أف كال النوعاف الكورالي و  ىػ . ىيرتير ) بيف آخريف ( الذي ناقش أنو يوجد دليؿ

بريثيولتس أنو ال يوجد  اكا، ويؤكد أيضً ( في أتيIthyphalloiالكوميديا اليونانية القديمة انحدرت مف عروض )
دليؿ واضح عمى وجود اليزليات الدورية في أصوؿ الكوميديا القديمة لذا يقدـ ميرفي ىذه الورقة البحثية ال 

، بالقدر الذي يؤكد فيو تأثر أريستوفانيس بالعديد مف يديا اليونانية القديمة بشكؿ عاـأصؿ الكوملتحديد 
ا لكوميديات ا وتقديرً لمساىمة في جعؿ القارئ أكثر فيمً العناصر اليزلية ونقؿ منيا لجميوره مف أجؿ ا

المسرحية بأنو يتحاشى ، إذ عمى الرغـ مف أف أريستوفانيس يعترؼ في العديد مف المواضع أريستوفانيس
ىذه المواد حتفاالت الكوميدية الستخداميـ وربما ىذا لينتقد منافسيو في اال –األنواع الكوميدية اليزلية 

ت والنكات التي تحمميا شارة إلى اليزلياة أخرى ليثير الضحؾ عمى نفسو باإل، وربما مف ناحيالكوميدية
ما وبشكؿ أساسي يعرؼ أف كؿ أنماط ىزلية قد انتقدىا رب، ويضيؼ أنو لمف يقرأ أريستوفانيس كوميدياتو

( ظيرت في إسبرطة ,.XIV, 621 ff، فكما يذكر أثينايوس في عممو مأدبة الفالسفة )تظير في مسرحياتو
( وفييا يمعب بعض المؤدييف بعض المواقؼ اليزلية كظيور سارقي Deikelistaiعروض ىزلية وىي )

، فبخصوص سارقي نموذجيف موجوديف عند أريستوفانيس، فكال المختمفةكية و أطباء أجانب بميجات الفا
المتحدثوف  ا(، وأيضً 1200-1192( وكوميديا الفرساف األبيات )Ach.809-10) الطعاـ ظير ذلؾ في
يقترح ميرفي   -( وفي الفقرة ذاتيا يذكر أثينايوس عروض مشابية Ach. 729-952بميجات مختمفة في )

، و  (Phallophoroi، مثؿ )ىد اليزلية لكوميديا أريستوفانيسكوف مصادر لممشاأنيا مف الممكف أف ت
(autokabdaloi(و )Phlyakes)  كما يسمييا األيطاليوف( و ،Sophistai) وىذا المقترح األخير يرجح ،

بأنو عروض ارتجالية بواسطة ممثميف محترفيف مثؿ الممثميف في كوميديا الفف اإليطالية ، يضيؼ ميرفي 
يضًا أف ىذه األشكاؿ مف العروض اليزلية لـ يكف قد تـ تدوينيا حتى مجئ  إبيخارموس الذي كتب أشكاؿ أ

يف مسرحياتو وشذراتيا نعرؼ ؽ.ـ أو قبؿ ذلؾ فمف  عناو  485لي كوميدية عبارة عف ميميات في صقمية حوا
أوديسيوس عف ىيراكميس و  انت معظـ شخصياتياأنو كاف جزء مف اليزليات التي تسخر مف األساطير والتي ك
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التي ُيذكر بأف مصدرىا عروض الميرجيف في الكوميديا الشعبية  القصص األتيالنية
" * حيث تعمؽ بايبير عمى إحدى أشكاؿ األواني  Phlyakesاإليطالية " الفمياكس 

مف ىذا النوع مف اليزليات، وىو الشكؿ رقـ  خارية التي تذكر بأنيا تصور عرًضاالف
    -ويمكف تميزىـ بشكؿ جيد  -بأف ىذه الصورة تتمثؿ فييا األقنعة األربعة   (481)

فيما بعد إلى اليزلية  ة لميزليات األتيالنية األوسكية التي تحولتالرائدة لألقنعة الرئيس
، و"دوسينوس" وتشير بو " وتشير بو في الصورة إلى أبولمو، وىـ " ماكوسالرومانية

ف رى ميوالوس وعمى الحائط في الجية اليسىيراكميس، و"بوكو" وتشير بو إلى إلى 
      تي كاف مف الممكف، وىذه األنماط األربعة الالموحة يظير قناع بابوس العجوز

 تدرج أيًضا   (58)ىزلية وأعيد إحياءىا في كوميديا الفف اإليطالية. استخداميا في أي
                                                                                                                                                    

، ومف في الكوميديا اليونانية( ظير أوؿ نوع لمطفيمي 35-34وتعاممت أيضا مع الحياة اليومية ففي الشذرات )
ىنا فإنو مف خالؿ المصادر األدبية مف الممكف أف نفترض وجود اليزليات الشعبية في أجزاء مختمفة في 

ضوعاتيا ىي مشاىد اختالؼ تمتد لمقرف السادس ؽ.ـ ، ومو  العالـ اليوناني في القرف الخامس ؽ.ـ وربما
بشخصيات تمبس مالبس مخالفة  ازة، رقصات سوقية، أحيانً ، مشاىد مقز الميجات، السخرية مف األساطير

، والذي لرجاؿ كالنساء والنساء كالرجاؿ(، مشاىد سرقة الطعاـ، عجوز مجرد مف شعر الرأسلنوعيا البشري )ا
خداع ، عبد أو اثنيف يمقوف نكات بمبالغات غير مرتبة، يمقوف عمى الجميور بعض أنواع يكوف غالبًا موضع 

، والقميؿ مف ىذه ارضوف المتفرجيف بتمويحيا أماميـ، مشاىد الشعالت النارية التي يخيؼ فييا العتالمقبال
ورد ىذا اليامش  س و فورموس ودينولوخوس، في صقمية. )األشكاؿ الكوميدية لـ يسجؿ إال بواسطة ابيخارمو 

 (: في
- Murphy C.T., Popular Comedy of Aristophanes, American Journal of Philology, Vol 93. 

No.1, (1972) p. 169-175  

تارنتـو والمدف األخرى فاألشكاؿ الدرامية في سيراكوزة و لقد اختمفت الكوميديا في إيطاليا عنيا في أثينا  - *
لـ  ييطالغريؽ في الجنوب اإل( والتي شممت مستعمرات اإلMagna Graeciaمى )مف بالد اليوناف العظ

، كوميديا عمى ىذه األشكاؿ الميميةولذلؾ ال يجب إطالؽ مصطمح   (chorus، أو )  (Komosيكف بيا )
الشكؿ األدبي األوؿ ليا وقد استخدمت الموضوعات ذاتيا التي استخدمتيا  تمؾ التي أعطاىا ابيخارموس

ساطير والحياة اليومية في القرف السادس ؽ.ـ ، يبونيس وتعاممت مع السخرية مف األالكوميديا الدورية في البم
 377في  كما أف األشكاؿ التراجيدية الساخرة في بالد اليوناف العظمى أخذت شكميا األدبي عمى يد رينثوف

( وتـ θλύακες( وكاف ممثمو ىذه اليزليات يسموف بالفالياكيس ) Hilarious Tragedyوسميت ) .ؽ.ـ
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 بايبير ثالثة صور مما تظير فييما شخصية العجوز العاشؽ أوليا في الشكؿ رقـ

(502 a-b)  ؽ عمييا قائمة بأف ، وتعمثمار التفاح لسيدة صغيرة السفمؿ لعجوز يح
اليدية التي جمعيا الرجؿ في جيب معطفو وعمى الجانب اآلخر تقؼ  ثمار التفاح ىي

الشابة منتظرة لو ويصَور بشغؼ إذ وىو يجري تسقط العديد مف ثمار التفاح مف 
عمى  بايبير أيًضاتعمؽ  (503)معطفو قبؿ أف يصؿ لمحبوبتو. وفي الشكؿ الثاني رقـ 

، مصور عمييا رجؿ أجرد الرأس وفتاة طعة مف الفخار لمجموعة في تارنتـآنية في ق
محية بأنو لعجوز ب (504)صغيرة حسنة المظير، وتعمؽ في الشكؿ الثالث رقـ 

عمى ما يبدو أنيا محظية ، والمرأة ترتدي قبعة و وحواجب تظير بشكؿ غير مستوي
، وبشكؿ كوميديا األختاف باكخيس لبالوتوسد األخير لاألختيف في المشي تشبو إحدى

عاـ فإف الشاب عمى ما يبدو أنو سينتصر في الصراع مع العجوز مف أجؿ الحصوؿ 
ي ، فكؿ منيما يحمؿ في يده سيؼ فالصراع محتمؿ أنو بيف األب وابنوعمى المرأة ف
أجؿ امرأة بيف ؾ أف الصراع مف ، واليسرى يمسؾ كؿ منيما بالمرأة وال شيده اليمنى

عند بالوتوس في كوميديا كاسينا، و التاجر، والحمير ولكف  االبف واألب يحدث أيًضا
ما أف موضوع الحب ، كوس الصراع بالكممات وليس بالسيوؼفي كوميديات بالوت
    (59)بية أكثر مف الكوميديات األدبية.في اليزليات الشع أصبح أكثر خشونة

مف  العاشؽ وتصويرىا لـ تكف ابتكاًرا أدبًيا صية العجوزمما سبؽ يمكننا القوؿ بأف شخ
في الكوميديا اليونانية ومالمح ليا في  ، بؿ كانت شكاًل نمطًيابالوتوس أو جولدوني

تمفة وبأشكاليا األدبية المختمفة، فيذه العناصر العناصر الشعبية اليزلية وأدواتيا المخ
، ي عمؿ أدبي كوميدي بدرجات متفاوتةتتكرر تقريًبا وتتجذر في البنية الكوميدية أل

                                                                                                                                                    

 XIV, 621 F) ا ورد عند سوسيبيوس عند أثينايوسإدراجيـ في عروض مشابية مع اليزليات الدورية وىو م
مف شذرات نعرؼ كثير مف  ومما تبقى  -انظر العروض اليزلية عند أثينايوس في الحاشية السابقة   -(

  الشخصيات النمطية تظير ىنا وىناؾ :

 - Bieber M. , The history of the Greek and Roman Theater, Princeton , 1961, P. 129.  

58 - Bieber M. , The history of the Greek and Roman Theater, Princeton , 1961, P. 131 
59 - Bieber M., Ibid , P. 138. 
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يأخذ ويمجأ إلييا كتاب الكوميديا الراغبوف في إثارة جميورىـ الذي ربما يحتوى عمى 
، فكما رأينا تظير ما ىذا النوع السوقي مف اليزلياتالبعض مف أولئؾ ممف يروؽ لي

جولدوني  ىذه الشخصية في العديد مف األشكاؿ األدبية المختمفة إذ أف ليا أصداء مف
وكوميديا الفف اإليطالية وبالوتوس ومناندروس وأريستوفانيس والقصص  –وربما بعده 

األتيالنية والميموس الروماني والرسوـ الفخارية التي تصور عروض الفمياكس التي 
، لذا فإف البحث ت الكوميدية الدورية وما إلى ذلؾىي امتداد ألشكاؿ المحاكاة واليزليا

الوتوس وجولدوني وليس ء عمى مظاىر ىذه الشخصية قبؿ بحاوؿ إلقاء الضو 
الفنوف سواء األدبية منيا  ومتجذرة كما أسمفنا في كؿ ىذه بة كثيًرامتشع مصادرىا فيي
 .  أو االرتجالية

 قائمة المصادر والمراجع
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