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Abstract: 

Cytaemnestra was a famous character in both Mythology and Greek 

tragedy, many thoughts have been said about her character. Most of the 

studies have given her many reasons and causes about her attitude, but all of 

them have agreed that she was a hateful woman and wife because she killed 

her husband Agamemnon, and falled in love with her cousin's husband 

Aegisthus. 

In spite of all these thoughts and studies about her, they agreed about one 

thing  that she was corrupted and wicked one. In this search I will try to 

study her character  as Aeschylus and Seneca have portrayed her, and that 

through sources studies depending on comparative analysis of the two plays 

which call (Agamemnon) of both Aeschylus and Seneca  .   

سااطير      من الشخصيات الثرية في األ  αΚλςηαιμνήζηπكميتمنسترا  شخصيةتعد      
ماان نفااا اآلراء حااوش شخصاايتفان ففنااار ماان ياار  ألقااد تعااددت و  ة.يااغريقوالتراجيااديا اإل

  ناقاااد  يااار فاااي حاااين . (1)سااااطير اليونانياااةألكثااار الشخصااايات الشاااريره والمكرو اااة فاااي اأ
إلينااااا عمااااش المكتواااااة التاااي وصااامت ألوش ظفااااور لفاااا فاااي اأن كميتمنساااترا منااا  خااار  أآ

ففاي مثااش لممارأه الداساده  ات السامور المتعاد  فاي  فنجمايعالنسااء  ىعم اتنعكس سما  
( 2) المجتمااال اليونااااني

ن 
كميتمنساااترا شخصاااية  صاااياغةو  ولقاااد اختماااا الكتاااال فاااي تنااااوش 

ن هساار األكيااان لظفار ااا اصااوره الماادمره إ ىعماا اولكاانفا اتدقااوا جميع اا ودوافعفااانورغااتفااا 
 لفا في غيال زوجفا والقاتمة زوجفا. االزانية التي اتخ ت عشيق  

                                                           
1
 Goward Barbara. Aeschylus: Agamemnon. London . Duckworth, 2005, pp. 63-  

   68. 
2
 Wohl, v. Intimate Commerce: Exchange, Gender And Suybjectivity In Greek  

   Tragedy. Taxas Univ. Press 1997, p. 102.   



 كا ييسخيموس وسينأترا عند كل من منستشخصية كمي 

047 
 

ولقااد ُأعياادت صااياغة أسااطوره كميتمنسااترا ااااعض ادختكفااات فااي عاادد كاياار ماان       
عماااش الدراميااة ألاإلااى روس وديساايا لفااوميألماان ا يااةات والقصااا د الشااعريةن ادايالمساارح

العصاار  ىوحتاا االعصاار الفيممينسااتيّ  اماارور   فااي القاارن الخااامس قاااش الماايكد ومااا اعااد ن
مااان  اأااااد   نفاااا لاااا تااان   فإالااارغا مااان تمااار ادختكفاااات  ىوعمااان ماراطاااور  الروماااانيإلا

شخصااية محاولااة ففااا الاحااإ إلااى  ويسااعي  اا ان فاسااده شااريرهاوصاادفا اماارأه تصاانيدفا 
وساااااينيكا  ) ρζσύλοἰΑ(يساااااخيموس ن كماااااا صاااااور ا كاااااش مااااان أكميتمنساااااترا األساااااطورية

(Seneca)   قا مااااة عمااااى الماااانف  التحميمااااّى المقااااارن  دراسااااة مصاااادريةو لاااار عاااان طرياااا
يساااخيموس ألكاااش مااان  νγαμέμνωἈ / (Agamemnon ("أجااااممنون" لمسااارحيتى 

  0وسينيكا

تتكااون ماان "أجاااممنون" و "حااامكت  يوالتان وريسااتياأليسااخيموس ثكثيااة اأكتال 
مااان الثكثياااة تحماااش اساااا  ىولاااألن المأسااااه اأالااارغا مااان  ىالقااارااين" و"الصاااافحات" وعمااا

الشخصاية  ياارز ففاأللكميتمنساترا الادور األكاار وافاإن  " νγαμέμνωἈ " "أجااممنون"
  . (3)المأساه ىالمفيمنة عم

شخصااية محاادده  (4)واطااشاماارأه قويااةن حازمااةن  ات سااطوهن  يســخيموسأفكميتمنســترا 
د تترر زماا األماور  جاممنونن واثقة في قدراتفانأجرا قتش  ىاأل داا عاقده العزا عم

                                                           
فالقصااة فااي األساااطير اليونانيااة تااادأ اقتااش المماار أجاااممنون زوت كميتمنسااترا دانتفمااا إيديجينيااا وتقديماا  لفااا  3

أمير طروادهن غال  –اوصدفا أضحية وقراانا لآللفة قاش إاحار  إلى الحممة الطروادية لكنتقاا من ااريس 
سنوات كاممةن وفاي تمار الدتاره لاا تتاردد كميتمنساترا مان خياناة زوجفاا فاتخا ت أجاممنون عن زوجت  عشر 

من اان عم  عشيق ا لفان واتدقاا عماى قتاش أجااممنون لاد  عودتا  مان طاروادهن واالدعاش ندا ا مفماة القضااء 
 عمى أجاممنون واعتك مع ا عرش موكينا .

زء األوشن مكتاة األنجمو المصرية ن الطاعة عاد المعطي شعراو  أساطير إغريقية  )وأساطير الاشر( الج  
   .و ما يميفا 307ا. ص  1992الثانية 

4
 Thomson George, Aeschylus And Athens. A Study In The Social Origins of  

Drama New York, 1968. P. 242. 
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مساااتعد   وكأنفاااا قا اااد عساااكر  .دون تااادارن ااااش اساااتعدت لفااادففا اكاااش ثقاااة واراعاااةمااان 
 .خطة ادنتصار في المعركة ضد اندس  في الوقت  اومتأ ل ألعدا  ن واضع  

إلاى ساعت اكاش السااش فقاد جااممنون أوألنفا وضعت نصل عينيفاا خطاة الاتخمص مان 
جعمفااا   األماار الاا ن معرفااة موعااد عودتاا  ى اا ا كاناات حريصااة عماا ىوعماان تحقياا   لاار
تحمااش أخاااار سااقوط طاارواده ماان فااو  قصاار  يالشااعمة التاا ظفااورقاااة ا امراتكمااا حارس اا

اأ   طاواش  ا   ؤ ومعانااه الحاارس واقاا (5)ا كاامك  تريوسن تمار المفماة التاي اسات رقت عام 
وشاادتفا لماان يخالدفااا أو وصااكاتفا قااوه  كميتمنسااترا   المااده فااو  القصاارن تااوحي امااد

اا  ماان ناحيااة أخاار و أوامر ااان  ييعصاا ا مااا تريااااد ن ومحاادده يااوحي اأنفااا اماارأه تعاارا تمام 
ا ماال ءا يااتكخدي اا اأ داففاااان فمعرفااة سااقوط طاارواده وعااوده زوجفااا د شاار يمثااش لفااا  اادف  

ولعااش شخصااية كميتمنسااترا  ااي التااي دفعاات الحااارس ألن  –قتااش أجاااممنون  –خطتفااا 
(ἀνδπόβοςλον  κέαπ)مرأه لفا إراده رجش وعزيمت  افا أنفا ديص

  (6) . 

لساانا أماااا  يسااخيموس ناادرر أنناااأيجعمنااا  – ىا  لتأكيااد ندااس  اا ا المعنااواسااتمرار          
يساااخيموس الجوقاااة اكاااش دقاااة واراعاااة أكميتمسااانترا ماااا تخاااار حينشخصاااية عادياااةن و لااار 

ش التي مرت افا الشاعمة مان جااش شديدين وامعرفة واضحة لمتضاريس الج رافية المراح
قصااار  لااايإ يااادا وانتفااااء ااااارت المراقااااة ووصاااوش الخاااارإاداياااة مااان جااااش  –آخااار  ىإلااا
 .(7)تريوسأ

أننااا لساانا أماااا اماارأه عاديااةن اااش أماااا  ىأن كااش مااا سااا  ُيشااير إلاافااي د شاار      
درار ودرايااة امعمومااات ج رافيااة د تااتك ا ماال ءشخصااية  ات قااوه واااأس لااديفا معرفااة واي
 اتفااا  ىاماارأه ولكاان تتوافاا  ماال قا ااد عسااكر ن كمااا أنفااا شخصااية واثقااة فااي قاادراتفا وفاا

                                                           
5
  Aeschylus  . Agamemnon. vv 2ff. 

6
 Aesch. Ag.   . vv 10–11 

7
 Ibid.  vv 281 ff.   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndro%2Fboulon&la=greek&can=a%29ndro%2Fboulon0&prior=gunaiko/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ke%2Far&la=greek&can=ke%2Far0&prior=e)lpi/zon
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(παιδὸs νέαρ)"لسات فتااه غاره"    : حد قولفا ىفعم
 –ولعاش  لار ماا دفال الجوقاة  (8) 

(ἂνδπα ώρ)احكماااة الرجااااش  ىوصااادفا اأنفاااا تحظااا ىإلااا –أفاااراد الشاااعل 
(9) 

يسااااخيموس فااااي وصااااا أن أنمحااااظ و . εὐόsέγεισ) (10)وتتحاااادإ اعقكنيااااة 
و مااا  "  "رجااش" فااي كااك الوصاادين السااااقيننανηρكميتمنسااترا قااد كاارر اسااتخداا لدظااة  "

"ἀνδpόβοςλον  κέαπ" و "ἂνδπα ζώθπον أراد أن ياادعونا يساخيموس أولعاش  "ن
اماارأه متشااافة  اااش ماارأه عاديااةنافاانحن د نواجاا   تناااوش شخصااية كميتمنسااترا احاا رن ىإلاا

 سموكفا المقاش. ىاأل  ان إل يأاالرجشن و  ا ُيف

اماااارأه واسااااعة الحيمااااة والااااد اءن تسااااتطيل توظيااااا يسااااخيموس أن كميتمنسااااترا إ          
مكاناتفا العقمياة واألنثوياة طاق اقدراتفا  مان أجاش  نا دحتياجفاا وحسااما يتطمال الموقااواي

حسامت أمر اا واادأت فاي تنديا   فإنفاا جااممنوننأفمجرد عوده  ن(11) دففاإلى الوصوش 
ا ماااال عاااااوده الاااازوت ال ا اااال و ااااو دور ءا يااااتكإ  اتخاااا ت دور   نجاااااممنونأخطتفااااا لقتااااش 

فاا مال  لقا حاينوكاان  لار تااره  انزوجفااعاوده ر منزلفاا تنتظا يالزوجة الوفياة القااعاة فا
تطالاا  زوجفا  ىالدور تاعإ رسالة إل ىجاممنونن فعمأعوده   ااشر  ىأت  الحارس ال 

وتخبــره كيف أنها طوال غيابه  ἣκεινάχςτα)(12 ى سرعة ممكناةاالعوده اأقص

اااااا َتصاااااون منزلااااا (13)  (γςναῖκα πιζηὴν)زوجاااااة مخمصاااااة كانتتتتت     وكاَنااااات أيض 
( δωμάηων κύνα) (14)لكميتمنساترا االكمااة يساخيموس أوما يمدات ادنتااا   او تشااي   ن

(κύων)  ممناازشن فعمااى الارغا ماان أن  اا   الصااوره تشاير فااي معنا ااا المااشاار لالحارساة
المعتقاد  فاي اآخار سااخر   ىعنام إلى الوفاء واإلخكص لزوجفاان ففاي تحماش ااين طياتفاا

ساااي ة لمااارأه إلاااى اإشااااره  ي ااا ىإلشاااااااره ااااألنثإ  ا نمااازدوت ىاإلغريقااين فالكمااال لااا  معنااا

                                                           
8
 Aesch. Ag.   v. 277 

9
 Ibid  v. 351 

10
 Ibid  v. 351 

11
 Goward Barbara. 2005 . pp. 66-68.  

12
 Aesch.Ag.v. 605 . 

13
  Ibid v. 606 

14
 Ibid v. 607 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gunai%3Dka&la=greek&can=gunai%3Dka0&prior=po/lei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pisth%5Cn&la=greek&can=pisth%5Cn0&prior=gunai=ka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dwma%2Ftwn&la=greek&can=dwma%2Ftwn0&prior=e)/leipe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ku%2Fna&la=greek&can=ku%2Fna0&prior=dwma/twn
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 ييتوافاا  ماال مااا اقترفتاا  كميتمنسااترا فاا -فياا   د شاار - ومثااش  اا ا األماار 15) )الساامعة
 ا ا التشااي     فاإنمن ناحياة أخار و (ن  ργιζθοἴΑيجيسثوس)أغيال زوجفا من عشقفا 

 شخصية كميتمنسترا الحقيقية ففي كانت تفدا من كمماتفا الزا داة ىالضوء عم ىألققد 
المارأه والزوجاة  دور معرفتفان ومن ثا في غيال زوجفا إظفار دور ا الحقيقيّ إلى  16) )

قصااااور ا فااااي أداء دور ااااا  ى لاااار الاااادور وتجا ماااا  يشااااير إلاااا  امفااااامالمخمصااااة وعاااادا ات
    .17 ))لفا لر يسزوجة وتخميفا عن   ا الدور ااوصدفا 

الجوقااةن ولكناا   –أفااراد الشااعل  –والجاادير االاا كر أن  لاار الخطااال لااا يخاادع اااالطال 
 γςναικὶ ) كميتمنسااترا زوجااة نايمااة تااارالاا   اعو  خاادع الرسااوش الاا   جاااء االاشاار 

γεαίᾳ)(18 )  و  ا األمر يؤكد اراعة كميتمنسترا وقوه إقناعفان ونجاح كميتمنسترا مل
نحاو تحقيا  الفادان ألن اطم ناان الحاارس ااأن كميتمنساترا ة خطواتفاا يالحارس  و ادا

د تاازاش عمااى العفاادن ورجوعاا  إلخاااار أجاااممنون ااا لر د شاار فااي أناا  ساايمفد الطرياا  
جاااممنونو و ااو األمااار الاا   يؤكاااد أتقاااش لمخطاااوه التاليااة و ااي مواجفاااة لكميتمنسااترا لكن

 .  وقوه حيمتفا وقدرتفا عمى الخداع اراعتفا

                                                           
15

 Raeburn, David and Oliver Thomas The Agamemnon Of Aeschylus: A 

Commentary for Students. Oxford. Univ. Press. 2011. P. 64. 

كميتمنساترا افا ا التشاا  ااش نجاد أن كاساندرا شاافتفا االتشااي  أشاير إلاى لا تكن      ي المره الوحيده التي 
      ῶ ῆ ὸ  لسااانفا لسااان أنثااى كماال مقيتااةنفااا اماارأه:  إقالاات عنفااا حينمااا  اتاا  

(Aesch.Ag.v.1228) .                                               
إلااى لموصااوش اوصااد  وساايمة اسااتخدمت  كميتمنسااترا ند شاار أن خطااال كميتمنسااترا لمحااارس ندااا  وخااداع  16

ومان ن جاممنونأأن   و ال   مفد لعممية قتش في تكمن أ مية  لر الخطال فالرغا من  لر  ى دففان وعم
  .في تحرير الدعش ودفل األحداإأسفا ثا 

Herbert P. Houghton. The klytaimenstra Of Agamemnon Of Aeshylus Euphrosyne. 

vol. 1 1954 pp. 34-41.  ;H.J. F. Jones, On Aristolle And The Greek Tragedy, 

London. 1962. P. 124.; Leon Golden, In Praise Of Prometheus, Humanism 

And Rationalism In Aeschylean Thought New York 1966 PP. 68-70 
17

 Fraenkel, Eduard. Aeschylus Agamemnon. Oxford Univ. Press. 1962. p. 606. 
18

 Aesch .Ag .v. 614. 
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 عنااداوصاادفا زوجااة وفيااة و لاار  –المزيااا  –كميتمنسااترا دور ااا   مااره أخاار  تتخاا      
وصاااوش أجااااممنون إلاااى القصااارن عناااد  ااا   المرحماااة مااان الحااادإ يمتقاااي قطااااا الصاااراع 

ففاي واضاعة نصال  نواراعتفاا ونمحاظ  ناا ماد  قاوه كميتمنساترا .كميتمنسترا وأجاممنون
ت خطتفاا ال كياة  دففا وضعا  و التخمص من أجاممنون ولكي تصش إلى عينيفا  دف  

 .وفاء ا إلى أن تأتى المحظة المرتقاة ءااستمرار اادعا
 ااااة الزا داااة عماااى مساااامل فامجااارد عااااودت  أخااا ت فاااي إلقااااء سمسااامة مااان اددعااااءات الكا

ن ثاا تعمان عادا قادرتفا 19) ) ا اادعاء أن غيات  ساات لفا حزَناا ووحاده  وقما أزوجفا تاد
واماد  الشاو  الا    20) )تخداي فرحتفاا اعاوده زوجفاا عمى السيطره عمى مشااعر ا وأن

ن وتصاش مان الاراعاة والاد اء ااأن تطما  عمااااى 21) )تشعر ا  ودسيما اعد غياا  الطويش
θιλάνωπزوجفااا اأنا  زوجفاا الحايال 

ود شار فاي أن كميتمنساترا كانات تفاادا  ) 22). 
اعاد أ  شر تجا فا قد  يساور ن و لر االطال من وراء  لر إلى كسل ثقااة أجاممنون واي

  .يحق  خطتفا في القضاء عمى زوجفاو  يخدا أ داففان

                                                           
19

 Aesch. Ag.  vv. 859-76 v. 894. 
ياار  أحااد النقاااد أن إدعاااء كميتمنسااترا ادرحااة عااوده إجاااممنون لااا يكاان كاا َاا ألنفااا االدعااش فرحااةو ألنفااا عمااى  20

    جاممنونأوشر تحقي  ما تريد  و و قتش 
       Flower, B.H. Aeschylus Imagery Classica Et Mediaevalia 28, 1967. p. 24. 
21

 Aesch .Ag .vv. 856-57. 
22

 Ibid. vv. 856. 

لا تكن     المره الوحيده التي نادت افاااا كميتمنسترا أجاممنون اكممة زوجين ففنااااار إشااره أخار  إلاي  
وير  أحاد النقااد أن ساساتخداا كميتمنساترا تمار الكمماة  او ناوع   ποςει Ag. V. 693كممة "زوجي"  

 مماة عماي رجمفااا مان المراوغاة وادحتيااش نألنفاا فااي حقيقاة األمار وفاي اعماقفاا تطماا   ا   الك
 أيجيسثوس ألنفا االدعش تخدي  حتي     المحظة

Goldhill Simmon. Sexuality Narrative, The Oresteia Cambridge Univ. press 1984 

P. 55. 
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لحاااادن  فعمااااى الدااااور تعماااان أن اانفااااا ود تتوقااااا حيااااش كميتمنسااااترا ووسااااا مفا عنااااد  اااا ا ا
و كا ا ن 23) )لحمايتا  ألنفاا أرسامت  اعياَدا عان القصار نوريستيس غير موجاود دساتقاال أ

أيااة شااكور أو رياااة تجا فااا وتكساال ثقااة زوجفااان ود شاار فااي أنفااا    تزيااش  مااره أخاار 
اسفولة  –ن ويرضخ    لكي  يستجيل أل  مطمل لفا فيتفدا من وراء  لر إلى أن ت  

 لرغااتفا.   -

 24) )في     المحظة من الحدإ استطاعت كميتمنسترا النجاح في خطتفا وخداع زوجفا
لا يكن لاديفا أياة غضاضاة فاي يسخيموس أشر تجا فان إن كميتمنسترا ال   لا يساور  

وعماى  ا ا  ن25) )لمااااوصوش إلاى  ادففا ستخداا كااش مفاراتفا الم ويااااةالك ل والخداعن  وا

                                                           
23

 Aesch .Ag .vv. 877-79. 
تحا ير الجوقاة لاا  ة األماار عماى الارغا ماان ياادجااممنون اكاكا كميتمنسااترا فاي اأتعاددت اآلراء حاوش انخااداع  74

جاااممنون ندساا  ففااو شااخص يشااعر اااالز و أالسااال يكماان وراء شخصااية  أن فااور دخولاا ن فياار  أحااد النقاااد
 .والدخر والثقة الزا دهن تمر الثقة التي جعمت  غير متوقل أن يخدع  أحد

winnigton – Ingram.R.P Clylaennestra And The Vote Of Athens J.H.S. vol. 68, 1948, 
P. 132 

فااي حااين ياار  آخاار أن إجاااممنون يساامل مااا يريااد أن يساامع  فقااطن ويسااتجيل لمااا ياارا   ااو ندساا  و ااو مااا  
  .يدفع  إلى عدا رؤية األمور من كش جانل

  Harriot.R.M–The Argive Elders, The Discrming Shephered And The Fawning 

Dog: Musleading Communication In The Agamemnnon, CQ Vol. 32. 1982 

PP. 10-11.  

25
 Zeitlin, F. Playing The Society In Classical Greek literarure Princeton Univ. 

Press. 1995. P. 343.;  

Hamilton E. Three Greek Plays Prometheus Bound Agamemnon. The Trojan 

Women New York 1965. P. 156.  
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ة ياااعمااى الاارغا ماان رفضاا  فااي اد – 26) )إقناااع أجاااممنون  حاولاات  اكااش وساايمة ممكنااة
 الاساط  ىاسير  عم عمى نف  الخطة التي وضعتفا والتي تادأاأن يسير   -األمر 

 .و تمفيااَدا لدخولاا  حماااا القصاار و ااو المكااان الاا   أعدتاا  لمقضاااء عمياا  (27)األرجااوانيّ 
و كاا ا اسااتطاعت كميتمنسااترا إقناااع  28) )لينتفااي األماار ااسااتجااة أجاااممنون لتوسااكتفا

                                                           
فيفااا كااش وسااا ش اإلقناااعن وااا لت فيفااا كااش الساااش والوسااا ش الممكنااة فتاااره ماار المحاولااة التااي اسااتخدمت ت 26

ن وتاااره ااإليحاااء لا  اتخيااش موقااا عاادو  اريااا لااو كااان  ااو ( (Aesch .Ag .v. 951 االرجااء والترجااى
وتااره اتثايتا  وتشاجيع  ااأن د يخااا مان التدااخر اانتصاار  ألن د  .(Ibid. vv. 933, 935 )المنتصار

دعااء الخضاوع لا ن وأن رضاوخ  لطالافاا  .   (Ibid. vv. 937 )أحاد سايموم  وتااره أخار  االاددش عميا  واي
  (.(Ibid. v. 943 ما و إد اإرادت  الحره

ير  أحد النقاد أن خطوات أجاممنون فو  الاساط األرجواني واستجاات  لفان  و امثااة اإلعكن ااداية  27
  في قتش أجاممنون.تندي  خطتفا واداية تدف  الدماء المتمثش 

Mueller Melissa" Tragic Textiles And The House Of Athens In Objects As Actors : 

Props And The Poetics Of Performance In Greek Tragedy ,Chicago.Univ of 

Chicago Press.2016.pp.49-56 
28

 Aesch .Ag .v. 944 
رفضاا  فاي ادايااة األماار قاد خضاال لتدسايرات عدياادهن فياار   وخضاوع أجاااممنون لكميتمنساترا عمااى الاارغا مان

أحد النقاد أن إجاممنون خضل لفاو ألن  أراد أن يظفر اصوره الرجاش الناياش ود يرغال فاي أن يظفار فظاَا 
 ارفض توسكت زوجت  الوفية ال   غال عنفا سنوات

Fraenkel,Edward Aeschylus Agamemnon, Edited with a commentary, 111 

Oxford. 1954. P. 441. 
 في حين ير  آخر أن  خضل لفا اسال غطرست 

Jones H.J.F, On Aristotle And The Greek Tragedy. London 1962. PP. 85-87).        
 أو اسال ت مل في الز و عمي  االنصر 

Mcneil Lynda ,"Bridal Cloths ,Cover –up And Karis:The Carpet Scene 'In 

Aeschylus' Agamemnon.Greece &Rome .vol 52.No1.2005.pp.5-6.  

 أو اسال المعنة المتوارثة لف   األسره
H. Lloyd, Jones The Guilt of Agamemnon CQ N.S. 12, 1962, P. 197. 

ثاره شخص     اوصد  وير  ناقد آخر أن  خضل لفا اسال سحر ا األنثو  وقدرتفا في است كش فكره رجولت  واي
 .P.E. Easterling Presentation Of Characters In Aeschylus G 8R. vol رجك عظيَما

1973, PP. 13-14. 
 ,Michael Simpson Why Does Agamemnon Yield 1971 وظفور ا أمام  اوصدفا أمرأه ضعيدة

P. 98.   ن ااإلضافة إلى كش ما سا  فإن الحتمية التراجيدية تحتا أن يخضل إجاممنون لفا حتى تصش
 األحداإ إلى ال رو.  
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فريسااااتفا ااااا كا فا الماااااكرن واساااايطرتفا الكاممااااة عمااااى مشاااااعر ا اااااأن ُت رياااا  اتصااااديقفا 
 .دففا المرسوا من دون أن يشر فيفالتخمص إلى  

وامجرد دخول  تتخا   كميتمنساترا  دور الصاا د الا   يمقاي شاااك  عماي فريسات  
                :  وعااراتفا في   ا الصدد واضحة نليشش حركتفا ثا يتخمص منفا

ἂπειρἀμφίβληςτρον, ὣςπερἰθύ 

περςτιίζ 29  

 سأطوق   اشاكة محكمة د يمكن الدكار منفان
 كما لو كان من األسمار.

ود يتااوقا األمار عناااد  ا ا الحدن اش يتضح لناااا مااد  قسوه تمر المرأه         
كيدية إتمامفا جريمة قتش زوجفا إ   –أفراد الشعل  –واطشفاااا حياان تشاارح لمجوقااااة 

πίέδίς))( (30 تقوش: إنفا أجفزت عمي  اضراتياااان
 لرن ولكنفا لا تكتا ا ،

 إلى أن سقط صريَعا اش وجفت إلي  ضرااااة ثالثة

ὶπόίἐπί (31)
كميتمنستاارا من القسوه وتامغ   ،

(χαίρουςαν) والعنا و ما صدتان د تتناساان مل طايعة المرأه اأن تعمن ااتفاجفا
  

(ἐύχομαιاعممية القتاشن وتاا يفا (32)
(33 )

اف   الجريمةن ففي تصرح اأنفا د  
 بالخـزي تشعر

 οὐκἐπαιςχυνθήςομαι) (34 ) من جريمتفان وأن فعمتفا قد ند ت
واف ا  36 ))كما أنفا د تنكااار فعمتفا    ،  ἒπγον  (ηῆζδε δεξιᾶρ σεπόρ)(  35)ايد ا

                                                           
29

 Aesch. Ag. vv. 1382 – 83. 
30

 Ibid. v. 1384. 
31

 lbid vv. 1385 – 86.   
32

 Ibid v. 1391.  
33

 lbid v. 1394 
34

 Ibid. v. 1373 
35

 Ibid  vv. 1405-6 
36

 Ibid v. 1379 
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دسيما حينما  أقصى درجات  إظفار القاوه والاطشنيسخيموس أتامغ  كميتمنسترا عند 
 :تعم  قا مة

ὗόs ἐςνἈγέν ἐὸs 

  πόςσνὸσέ  (37) 

 نأجاممنون  ا  و زوجي 
 و     ي جثت .

وقااااااوه و اخطااااااة مرسااااااومة اكااااااش ثاااااااات  -يسااااااخيموس أ كاااااا ا اسااااااتطاعت كميتمنسااااااترا 
ا ود وايديفا أجفزت عمي  د تخشي أحاد   التخمص من زوجفان -ااستعدادات مدروسة و 

 .مساعده من أحد تحتات إلى
النقاد  ألجاممنونن فير  أحديسخيموس أولقد تعددت اآلراء حوش سال قتش كميتمنسترا 

أن الدافل وراء قتش أجاممنااون  ااو انتقاا كميتمنسترا لمقتش اانتفا إيديجينااا وإلحضار 
ن في حين ير  ناقد ثان أن (38) إلى القصر -و ي كاسندرا  -أجاممنااااون امااارأه أخااار  

ن 39) )ك لزوجفاا وادي  جاممنون طالما وجدت عشيق  أكميتمنسترا داد لفا أن تتخمص من 
ن شخصية كميتمنسترا القوية  ات الطايعة ال كورية  ي التي تدفعفا أناقد ثالإ   وير 
ن تحتش مكان  ومكانت   ألو و ما يدفعفا  جاممنوننأالشعور اال يره من زوجفا  ىلإ

 .(40) د االقضاء عمي  والتخمص من إولن يتحق   لر 
تختماا عان أيااة يساخيموس أماا ساا  نجاد أن طايعااة كميتمنساترا  ىااإلضاافة إلا

ففااي اطايعتفاااا اماارأه د تقااااش القفااار والضااعان ااااش تتمتاال ااااالقوه والااااطش   اماارأه أخااار 
ن ماان انتظااار الاازوت لدتااره طويمااة خاضااعة قااعااة  ومثمفاا د تنااتف  ماانف  أيااة اماارأه أخاار 

                                                           
37

 Aesch. Ag.   vv. 1404-5 
38

 Komar, Kathleen L. "Reclaiming klytemnestra: Revenge Or Reconciliation      

AJ Ph. , vol. 125 issue 2, 2004, PP. 283-87 . 
39

Williner Dorothy. "The Oedipus Complex Antigone And Electra: The Woman As 

Hero And Victim American Anthropologist 84. 1. 1982. P. 66.   
40

 Kate Millet ,Sexual Politics ,United Kingdom, Doubleday and co,1970 .pp.112- 15. 
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وسايطرتفا  تمارس قوتفا يلكو  ن لر فكميتمنسترا امرأه قوية ىلإداخش منزلفان ااإلضافة 
ولعااش  لاار مااا  ننونمجااامأا لفااا كد  ولاايس ناا نيكااون شااريكفا أضااعا منفااا أنماان فكاااد 

 ا ا ادعتقااد  او إشااره الجاااااوقة  ىوما دفعنا إلا نلفا ايجيسثوس عشيق  أاتخا   ىدفعفا إل
 وزوجهتتا ليتتن غتت ن ر έ( 41) الاارغا ماااان أن كميتمنسااترا  لاااؤه ىأناا  عمااإلااى 

(έοσ (42 )نفا فضمت عمي  ال  لفإ (ύῳ)(43.  

أماار اشاالن  ا كاناات دوافاال  كميتمنسااترا فااإن قتمفااا زوجفااا  ااوأيااة حاااش فأي اا ىعمااو 
اقاد فاقتاش زوجفاا تكاون  اأو (44) مخمصاة  زوجاةاوصادفا عان دور اا ا تخمات تمام  محااة  ام 

 ىومان ثاا قضات عما .رل األساره وعا مفاا ىألنفاا قضات عما 45) )ولة عان أانا فااؤ ومسا
فااي  -  ااااالاا   سااينت  عن ألماارا و46) )أانا فااا ىكيااان أساارتفا وفشاامت فااي الحداااظ عماا

  - شااديدهااراعااة  -يساخيموس أد اسااتطاع اااااالق (47) ااااااا والقضاااء عميفااااااتدمير  - ةااااالنفاي
 ἀμφίςβαιναν)) السامة ىجاممنون ااألفعأتشاي  حالة كميتمنسترا عقل قتش زوجفا 

ن وفااي  اا ا الصاادد ياار  أحااد حي امااد  قسااوه مااا اقترفتاا  واشاااعت يااو   و األماار الاا (48) 
ت منفا الصدة اإلنساانية والاشارية ة اشاعة ما اقترفت  كميتمنسترا أنفا ُنزعَ جالنقاد أن نتي

     (49) . ت  اصدة وحشيةفَ وُشاّ 

                                                           
41

 Aesch. Ag. v. 1258. 
42

 lbid v. 1259 
43

 lbid v. 1259 
44

 Foley Helene P. Female Acts In Greek Tragedy. Princeton Univ. Press. 2001 P. 

201. 
45

 Zeitlin, Froma. The Dynamics Of Misogyny: Myth Mythmaking In Aeschylus 's 

Oresteia. In playing The Other Gender And Society In Classical Greek 
Literature =87-119 Chicago Univ of Chicago press 1996. P 95. ;     

     Goheen: Three Studies In The Oresteia AJ. Ph 76. No 2. 1955. P. 132.  
46

 Goldhill Simon.  1984. P. 155. 
47

 Aya Betensky "Aeschylus Oresteia: The Power Of Clytaemnestra, Ramus 7. No 

1. 1978. P. 21. 
48

 Aesch. Ag. V. 1233. 
49

 Foley. Op. cit. 2001. P. 221.  
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المأساااه  يأوش ظفااور لفااا فاا يفاا كايكميتمنســترا ســينن إخاار فااآلالصااعيد ا ىعماا
تجعمنااا ناادرر أننااا اصاادد  –إعكنفااا اااأن ثمااة جاارا أكااار ساايتحق  د ساايما وعااااااااراتفان و 

 اااي كمماتفاااا  ففاااان ارتكاااال جريماااة ماااا ىرؤياااة امااارأه متطرفاااة قاسااايةن عاقاااده العااازا عمااا
 واضحة الددلة حين تقوش :

da frena et omnem prona nequitiam incita    (v.114) 

…………..………………………………... 

Tecum ipsa nunc euolue femineos dolos,    (v.116) 

……….…………………………………… 

………………quod nouercales manus        (v.118) 

………………………………………….… 

ausae, quod ardens impia uirgo …………  (v.119) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Soror ista fecit: te decet maius nefas 
 50

.     (v.124) 

 كش نوع من الشر اأطمقي العنان واستحثي قدم                     
              ...................................................... 

 0اكشدي اآلن اندسر ما لدير من أحاايش نسا ية                  
             .................................................... 

 فعم ( ؟ ى)عم ا زوجة ألما تجاسرت يد   .........               
 ال ضل.... وما ا )فعمت( الع راء الممعونة اعد أن اشتعمت انار        

             .......................................................... 
 0عظاألار  و الجرا انت فما يمي  أ أما قد ارتكات تمر )الدعمة(ن (51) شقيقتر ىحت

                                                           
50

 Seneca. Agamemnon. vv. 114-124. 
ا ن  رفض حافا اتفمت  زور   حينماان زوجفا  ياوليتوس و إيقصد سينكا  نا ازوجة األل "فايدرا" التي عشقت  51

شاره لشاقيقتفا  فيقصاد إلما اأ سون  رات من مممكتفا فاسيسنيااسال عشقفا وحافا  ووالع راء  نا "ميديا"
 سينيكا  يمينا شقيقة كميتمنسترا التي  رات مل ااريس

مكتااااة األنجماااو المصااارية.  جاااممنون ترجماااة ودراساااة وتقااديا عااااد المعطاااي شااعراو .أ -فايااادرا -مياااديا سااينيكا.
 (27حاشية ن  314. ص .2002
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فإنفااا " فاياادرا" "وميااديا" ىكااش ماان شخصاايتى لااإكا يإشاااره كميتمنسااترا سااين عناادو 
سيما دن و 52) )أعنا االعنيا أو راما منفج   اتجعمنا نتوقل أن كميتمنسترا ستنتف  منفجف

اصااوره قاسااية َصااو ر ما  - فاياادران ميااديا -الشخصاايتين  اااتين تصااوير   حااينأن سااينكا 
 530) )وعنيدة

 فايد شار  نتفاايا عان اادولكن سرعان ما نجد أننا أماا شخصية مختمدة تمام  
 ايسااخيموس مصاادر  ممنون "كاناات مأسااااه أجاممنااااون ألجاااأكا فااي كتااتاا  مأساااه يسااين أن

ااا إليفاااا فكاار  وفمساادت  و اااو ا تماماا  اجوانااال  ىولكننااا نجااد أنااا  أضااد54) )" لكتااتاا ر يس 
وكا لر ا تماما  اوضال الشخصاية فاي  55) )لاديفا يضاعا الشخصاية والجانال األخكقا

       0 (Voluptas)(56)  والرغاة الحسية (Ratio) دا ا اين العقش يصراع داخم

كا عقل المناجااه اشخصاية حاا رهن يوعمى   ا تطالعنا شخصية كميتمنسترا سين 
 ن لدرجاة أنفاا تدقاد السايطره ادااألغيار محادده ا مرتاكةن غير قادره عن ضاط الاندسن

جااممنون أقتاش  ىمرتعشة فاي قارار اإلقاداا عما (57) التحكا في قراراتفا ىندسفا وعم ىعم
يجيسااثوس عميفااان أنتيجااة ساايطره شخصااية  نكايوضااعا كميتمنسااترا سااين .عودتاا   لااد

ومان  واتخا  أ  قرار امدرد اا ىالتي قمصت من دور ا ومن شخصيتفا ومن قدرتفا عم

                                                           
ن كميتمنسترا عند  أعنا من شخصية أة المأساه نجعمنا نشعر ين سينيكا في تصوير  كميتمنسترا في اداأ 52
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كميتمنساااترا   ىالشخصاااية المفيمناااة عمااايجيساااثوس ساااينيكا  اااي أثاااا أصااااحت شخصاااية 
 .(58) يسخيموسأخكا كميتمنسترا  ىعم –كا يسين

 شخصاية كميتمنساترا كاان ال ارض منفاان ن الطريقة التاي صاور افاا ساينيكافي أودشر 
ن  اصادد رؤياة كميتمنساترا جدياده أعناا مماا أل والمشا د  ن ُيزيد عنصر التشوي  لدأ

سااينيكا كميتمنسااترا  ن تصااويرأن ناارجح أيمكاان   ماان ناحيااة أخاار و يتوقاال وممااا يعااران 
و لار اوضاع   ا.لكن فكري  و  االتكعل االمشا د ليس درامي  ارغاة من    و  ا النحو ىعم

ااااين القاااوه وتردد اااا رؤياااة تاااأرجح شخصاااية كميتمنساااترا عااان طريااا   وفاااي دا اااره الصاااراع
يدفل سااااا  مااااار الااااا ألان (voluptas( والرغااااااة الحساااااية )Ratioااااااين العقاااااش ) والضاااااعان

 الرغاة الحسية( قضية المأساه. المشا د  لمتدكير في   ا الصراع )العقشن
كت آثاااار ا الااااال ة والشيء الكفت ادنتاا ن أن حالة كميتمنسترا الندسية قااد تر 

ن والصوره  (intus) ن  ود شر أن الراط اين الحالة الداخميةمظفر ا الخارجيّ  يالسوء ف
كاتانا  –  ا المجاش  –( قد ش ش الرواقيينن ومن أارز ا في (extra imago الخارجية

 نثر من رسالة من رسا م  األخكقيةكان ال   أشار إلي     العكقة الوطيده في أكيسين
 (59) .لشخصيات مسرحيات  كا االتحميش السيكولوجييويعكس   ا ادتجا  ا تماا سين

 فيجعش حالة كميتمنسترا الندسية تؤثر  -في     المأساه  -كا يوالجدير اال كر أن سين
 مرتج ة  ،(77)  (tacita)فوجدنا اا صامتااة –مظفر ا وتصرفاتفا الخارجيااة 

(terementis)
(pallor genas، وشاحبة الوجنتين )( 77) 

 vultu) وذا  نظرا  زائغة(77) 
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 داا ومستعده لتحقي    ا ألا محدده يسخيموس  ي صاحاة السيطره والفيمنةنإحيإ كانت كميتمنسترا  
   .ا في الاحإدحق  تناوش يجيسثوس و و ما سيُ أالفدا اكش الساش الممكنة ن و ي التي كانت تقود 

 190أحمد عتمانن فايدرا دراسة نقدية حوش مسرح كش من يوريايديس وسينكا وراسينن مجمة الكاتل العدد  59
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languido )(63) يسيطر عليها الخوف ،(timor) (64) ( والهم ،(dolori
، والخجل (65)  

((Pudor
(66).  

تاااره  نل ااة مأسااات  عاان طرياا كميتمنسااترا الحااا ره و لاار  كا حالااةيلقااد جسااد سااين
 : لر في قولفاعند تجسيد حاش كميتمنسترا و 

Fluctibus uariis agor, 

ut cum hinc profundum uentus, hinc aestus Rapit 

incerta dubitat unda cui cedat malo
 67 

 ن انزعات متااينةإني مطارده 
 يتقا فني الطوفانن  عما  تارهن وتاره أخر ألا ىالريح إل يتطيح  ا

 0المآش يشر يؤوش ا  أ  ىعم أحتار وتجعمني  موجة غامضة

ال   تمر  تجسيد حاش كميتمنسترا  الحا ر خير دليش عمى حالة الصراع الداخميّ و   
 ا ن والتأرجح ال   تعاني  وتمر ا .

ساادينت  ويااأس  ىحينمااا شاااففا اراااان الساادينة الاا   فقااد الساايطره عماا  وتاااره أخاار        
 من السيطره عميفا فاستسما لؤلموات :

Fluctibus dedimus ratem 
 (68)   

 0فقد أسممت قاراي لؤلموات   

  وصااامت إليااا  كميتمنساااترا وماااد  الضاااعا والاااو ن الااا   ماااد لاااىو ااا ا التشااااي  ُيشاااير إ
قراراتفااان ولعااش  لاار  ااو الاا   دفعفااا فااي  ىندساافا وعماا ىادرتاااار وفقاادان الساايطره عماا

 .(69) جاممنونأتراجعفا عن تندي  خطة مقتش إلى أن تعمن إلى لحظة ما 
                                                           

63
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65
 Ibid. v. 133. 

66
Ibid. v. 138.  
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زوجفان ففي  ىكا لا تحسا أمر ا كما رأينا ادكره القضاء عمين كميتمنسترا سينإ 
 ااداا متأرجحااة اااين ألغياار محاادده ا شااديدن ففااي اماارأه حااا رهن تقاال تحاات ضاا ط ندساايّ 

حالتفااا تماار  -كايشااأنفا شااأن شخصاايات سااين –الصااوال والخطااأن اااين العاطدااة والعقااش 
وكااان  لاار ماان خااكش نلفااا حتااي تسااتمر أحااداإ المأساااه  نكااان داااد ماان إعاااده التااوازن

 0يجيسثوسأشخصية 
 فااايالتاااأثير  ياألحاااداإ وفااا يفااا كوتدااااع   اكا نجاااد لااا  ظفاااور  ينيجيساااثوس سااايأف

ففااو فااي  اا   الماساااه واضااح الفاادا وادتجااا ن  (70) نقصااد كميتمنسااترا –الشخصاايات 
الموقاا لمدرجاة التاي نمماس فيفاا سايطرت   ىعما اتحقي   دف ن نجاد  مسايطر   ىيسعي إل

يجيسثوس امجرد أف (71) شخصية كميتمنستران ففو يتحكا ويتكعل افا كيدما يشاء ىعم
الداور حااوش  ىجااممنونن عماألعممياة قتاش  وأن استشعر التاردد والتراجال عناد كميتمنساترا

تاره ي كر ا إ  لكي تستمر في عممية القتش  وكميتمنسترا ىاكش وسيمة ممكنة الض ط عم
 :ااأنفا شريكت  ورفيقت  و و ما اتدقا عمي   سااق  

        Tu nos pericli Socia, Tu, Leda Sata, 

            comitare tantum  (72)  

 .لخطرن يا سميمة ليدان فمتتاعينيفي ا يرفيق أما أنِتن يا

يجيسثوس اف   الطريقة يحاوش أن يجعمفا تسترجل اإلحساس االمس ولية وأن أو 
التراجااال اآلنن  ومااان ثاااا يمقاااي عميفاااا االمسااا ولية  ىثماااة اتداااا  اينفماااا وأنااا  د ساااايش إلااا

يجيسااثوس كالقا ااد الاا   يااوزع أواضااروره تحقياا  دور ااان ومثااش  اا ا الموقااا يشااعرنا أن 
 .يؤكد ثاات  وتحديد  أ داف   األمر ال  والمفاا واألدوار
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لكي  وفيستخدا ال يرهفيفا لكي يؤثر عميفا  ويستخدا األساليل الندسية  وتاره أخر  
غياار  -دشاار  -جاااممنون أو لاار اتاا كير ا أن  نعمميااة القتااش ىادسااتمرار فاا ىيحدز ااا عماا

ا ويعضااااد ككماااا  اإخاار ااااا أناااا  قااااد عاااااد محاط اااا(73) متمساااار اااااالعفود الزوجيااااة اينفمااااا
 .(75) وأن  سرعان ما ستجد لفا شريكة في فراش  74) )"االعشيقات"

آخار و او التخوياا مان اطاش زوجفاا وانقكاا  عميفاا د  عامش ندسيّ  ىثا يمجأ إل        
 د لمضاا ط الندساايّ واسااتكما  ن 76) ) ويؤكااد ككماا  اإحضااار  اماارأه أخاار  نساايما أناا  يكر فااا
احتماليااة انكشاااا جرمفااا ومااا ساايترتل عمياا  ماان  ىوره أكااار يشااير إلااصااعميفااا وإلر اافااا ا
متأرجحاة فاي موقدفاان وُتمناي ندسافا زاش تاد كانات  وألن كميتمنسترا 77) )إنزاش العقال افا

وأنفاا ساوا تشاتر  صامت  (78) مخماصصت ي   ىستو اأن د أحد يعما اجريمة حافا لا 
نون د جااممأيجيسثوس فاي المضاي فاي  دفا  وتنديا  عممياة قتاش أن وإلصرار (79)االماش

الدور يخار ا اأن الثقة التي تجمل االرشوه سرعان  ىييأس من موقا كميتمنسترا اش عم
يجيسااثوس أيااة فرصااة أماااا كميتمنسااترا أ. ولكااي د يتاارر (80) مااا تنفااار أماااا رشااوه أخاار 

و اااااي إعكنااااا    يساااااتخدا وسااااايمة أخااااار   اااااادا ش أخااااار  يالتدكيااااار فااااا ىلمتراجااااال أو حتااااا
تمنسااترا  دفاا  إ  تتراجاال كميى لااإيجيسااثوس فااي الوصااوش أواالدعااش ياانجح  (81)راادنتحااا

 : عن تردد ا وتعمن مشاركتفا ل  في     الجريمة

Quae iuncta peccat debet et culpae fidem 

secede mecum potius, ut rerum statum
(82) 
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 ثا )أيا كان(إلد تضل ثقتفا في اأإن من تكون شريكة في جرا ينا ي لفا 
 اففيا معي كي نحسن التداير لؤلمور مع  

 ىت ميااال عاطدتفاااا عماااإلاااى ظ أن عااادوش كميتمنساااترا عااان قرار اااا ُيشاااير نكحاااو 
نفاا شاعرت إيمكان أن نقاوش   فرا  حايافاان ومان ناحياة أخار  ىعم  ففي د تقو  نعقمفا

عودتااا    جااااممنون امدرد اااا لااادأنفاااا د تساااتطيل مواجفاااة أ –يجيساااثوس أعناااد وفااااه  -
مواجفتااا   ىون عماااجااااممنأولااا لر فضااامت مشااااركت  فاااي قتاااش  ووعممااا  اجرمفاااا وحاااد ا

قااااوه  ىعاااادوش كميتمنسااااترا عاااان موقدفااااا يمقااااي الضااااوء عماااا  ماااان ناحيااااة أخاااار ن و امدرد اااا
كا ااراعاااة يساااين -مقاااد اساااتطاع فتاااأثير  وسااايطرت  عميفاااان   يجيساااثوس ومااادأشخصاااية 

نمااا شاااف  اااالوقود الاا   حييجيسااثوس فااي  اا ا الموقااا أأن يصااور شخصااية  - شااديده
 :حد قولفاعمي   ترا مره أخر استطاع أن يعاود إثاره غضل كميتمنس

              ? (83)incitasflammis iam residentem  iramque  

 لما ا تشعش اآلن نار غضاي اعد أن خات ج وتفا.    
يجيسااثوس أتشاااي   ىيجيسااثوس يشااير إلااإلااى أاإلشاااره  حااين( incitareواسااتخداا فعااش )

   ويؤكاد مان ناحياة أخار   ناشاتعمت جازوه كميتمنساترا ماره أخار  عن طريق االوقود ال   
 0قوه سيطرت  عميفا

ويستعد   نالموقا مره أخر  ىيجيسثوس من السيطره عمأأية حاش يتمكن  ىعم
فاااإن أثنااااء تنديااا  تمااار الجريماااة فاااي حاااظ أنااا  كعودتااا ن ون  جااااممنون لااادأادثناااان لقتاااش 

جنااا   ىطعناا  فاا يجيسااثوسإنتاااا  أن ومااا يمداات اد (84)ثوس  ااو الاا   طعناا  أودساايجيأ
trementi)) و ااو ماارتعش خااا ا (dextra latus) (85)األيماان

فكاناات الطعنااة غياار (86)  
 . جاممنونأ ىعدا اإلجفاز عم ىإل  مما أد وغا ره
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يجيساثوس أخاوا  ىيجيسثوس ألجاممنون من الجنل واياد مرتعشاةن ُتشاير إلاأوطعن  
ااكوضااعا فااي شخصاايت   ىتندياا    اا   الجريمااةن كمااا يشااير إلاا  الشااديد لااد  اوصااد  رج 

 ولعاش  لار  او ماا دفال الجوقاة لوصاد  انصاا رجاش نالقضاء عمي  حينلعدا مواجفت  

((Semivir
جااممنون أحيااه  ىوتجفاز عما (88) المفماة ةكميتمنساترا تنديا  اقيا ىلتتاول(87)  

 furens)) اجنون
 bipenni)) مستخدمة امطتفا المزدوجة (79)

يجيساثوس أويامغ كاش مان (97)
ااش ظاك  نجاممنون أنفما لاا يكتدياا االقضااء عميا أوكميتمنسترا الم اده في ادنتقاا من 

97) ) اعد وفات  ىيمزقا الجثة حت
7   

ياااااوحي اقساااااوه  -ااااااك شااااار  -ويخضااااال تمزيااااا  الجثاااااة لعاااااده تدسااااايرات ففاااااو 
التأكاد منفماا فاي  ةراماا رغاا ا ا التصارا أن كماا ووحشايتفمان  يجيسثوس وكميتمنستراأ

  لتحقيا   ادففما فاي الحكاا والسامطةن ومان ناحياة أخار  واا من القضاء عمي  نفا ي اتمام  
جاممنون أن تممكفما من القا د يالخوا والرعل الم   امد -ا أيض   -يوحي   ا األمر 

 .حياتفما ىلكطم نان عم وتمزيق  وتقطيع   مامفما سو أفما كان 
ن أجااممنون ىيساخيموس وساينيكا القضااء عماأكاش مان كميتمنساترا قد اساتطاع و         

ااين  ّ  يوضاح الداار  الجاو ر  –ن جااز لناا  ا ا القاوش إ –جاممنون أولكن مقتش القا د 
لا تتزعزع قيد أنمماة  يسخيموسأفكميتمنسترا  0إيسخيموس وسينكاشخصيتي كميتمنسترا 

دارتفااا الااتحكا ااااأل ىعاان قااوه شخصاايتفا وقاادرتفا عماا  نألحااداإ امفاااره واااد اءامورن واي
ليكتاااارا عمااااي مقتااااش حاكمفااااا اي و  –أفااااراد الشااااعل  –ماااان اعتااااراض الجوفااااة الاااارغا  ىفعماااا

ففااي تواجاا  أفااراد الشااعل  (92)يجيسااثوسأن يتاااااولى عاااارش الاااكد عشاايقفا ورفضاافما أل
 اعاارات جري ة د خوا فيفا ود خشية :

                                                           
87

 Sen. Ag. v. 890.  
88

 lbid vv 900-902. 

.عمي خكا كميتمنسترا ايسخيموس التي قامت اتندي  المفمة اندسفا اأكممفا  
89

 Ibid. v. 897. 
90

Ibid.  v. 897 .  
91

 lbid v. 904-905. 
92

 Aesch. Ag. v. 1665. 
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περᾶθέμγαὸσὡσἀφάςoσ˙ 

ἐὼ ἀέῳ ίᾳ ὸ ἰό  

έω(97)     

 امرأه مجرده من المشاعر غير أنني  ىننإ لقد خارت )اندسر(
 أنفي إلير دون فر  أو خوا )خاي ة( قماي االنساة لمن يعرفون اواطن األمور.

 –ااش اإعكنفاا  نفاراد شاعافاأوتتضح لنا قوه كميتمنسترا اجكء لايس فقاط فاي مواجفتفاا 
ااا غيااار  نجااااممنونأيجيساااثوس اعاااد قتاااش أالعااارش  اااي وشاااريكفا  ى ا عماااءاساااتيك -اأيض 

 :مكترثة ااعتراضفا

πρὸσἡμῶν

κάκάvὶκάψν,(94) 

 لقد أردينا  اأيدينا
 . وقتمنا  ولسوا نواري  الثر 

ا :  وتقوش أيض 
                                  >ὼ<ἐγ 

καὶ ὺ ή ῦν τῶ ά(95) 

   ا القصر ستظش لنا اليد العميا في -أنا وأنت  -فاعد أن نحكا ككنا ن

ن وتساااتطيل إلاااى أحااادمماااا ساااا  نجاااد أن كميتمنساااترا امااارأه قوياااة  ات اطاااش د تحتاااات  
ن  اتفاا وشخصايتفا ىففي امرأه مساتقمة تعتماد عمااثاات وا كاءن فا كمالمواقا مواجفة 
  الاا  –يجيسااثوس أده ااااادون مساعماااااان جاااممنون قاماات ااا لر اندساافا أقتااش حااين فتاااره 
ن تخطيطاااااا  ولكااااان كميتمنساااااترا  ااااااي التاااااي نداااااا ت اااااااااااممنون ماااااااااااجأش ااااااااارح أن مقتااااااااص

دا امتككا  الجارأه ااايجيساثوس وعأة ااااضاعا شخصي ىر إلااااال   يشي األمرن (96)المفمة
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 Ibid. vv. 1552-53.   
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 Ibid. vv. 1672-73. 
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 Ibid. .v. 1604. 
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 ἒ   ادغتيااش اندسار"دااا تنر لاااانإة: "لجوقااا أشارت ااااكمن    الدعمةااااتندي    ىعم

ὐό)  ὐ)(97)،  ":ش قامات اا  اااا لر اندسارن لاااا ) تقاا ( وأيضاً قولها
ولعاش  لار ماا دفال الجوقاة  ،ἀά   ὴ )    ὐὸ,  ὐ)(98) رأه "نمااا

يساخيموس فاي وصاا ألقاد اارع . ὺ ) "  ύ)(99 ) " آ ن أيتفاا المارأه إلاى وصاد 
و اااو  (100)( λέονη ἂναλκιν)   يجيساااثوس حينماااا وصاااد  ااألساااد الضاااعياأشخصاااية 

عجااز  عاان الوصاااوش  ىكمااا ُيشااير إلا (101) الااتفكا عميا وصاا ُقصااد ااا  الساخرية مناا  و 
(λύκῳ)   اوصد  اال  ل  ماان يساعااد ن وتاره أخر ى لإاااش احاجة  ن دا امدرد إلي 

 

(102)
  . دف  ىخست  وندالت  ومكر  ففو است ش امرأه ليصش إل ىو و ما يشير إل 
فاا العارشن إ ا أعمنات  اعتكحاين  –ه مستقمة تعتمد عمي  اتفاا أنجد ا امر  –وتاره     

ولعااااش  (103)جوار اااا عشااايقفا ىااااش رفعااات إلااا ناااا لر الحكاااا ولاااا تكتااااِ ى سااايطرتفا عمااا
فامرأه ن الضعيدة تمر  ي الشخصية المدضمة والمحااة لكميتمنسترا يجيسثوسأشخصية 

ا نقاوه وسايطره  ناد لفاان ورجاش   ىاتمر القوه والسايطره د تحتاات إلا  اااش تدضاش شخص 
ويكاون كا لر لعااة ااين  ن(104)يجيسثوس يسمح لفا اممارسة شخصيتفا القوياةأك اضعيد  

                                                           
97

 Aesch. Ag. vv. 1635. cf also 1536. 
98

 Ibid. v. 1644. 
99

 Ibid.v. 1625 
يجيسااثوس اوصااد  اماارأه  ااو إ انااة لشخصاا ن فالجوقااة تشااير إلااى عياال كاياار فااي شخصااية أواإلشاااره إلااى 

ااكن فدااي الاداأ ة لااا ياا  ل لمحاارل ضااد طاارواده ياايجيسااثوس و ااو تخمياا  عااااان طايعتااااا  الحقيقيااة اوصااد  رج 
دور الرجااش المااألوان وفعااش مااا د يمياا  إد  -خااالا اضااعد  وجاناا   -وفضااش الاقاااء فااي المناازشن وااا لر 

رأهن  ثا ترر امرأه لتندي  جريمة  و يرغل في تندي  ا ففو د يمثش  شخصية رجش يحكاا ااش  او مك اا اما
 0ألن تحكم  امرأه

Health, John "Disentangling The Beast: Humans And Other Animals In 

Aeschylus Oresteia JHS vol. 119. 1999 P. 24.  
100

 Aesch,Ag.v. 1224. 
101

 Knox.B.M,The Lion In The House .CPH.47.1952.PP.20-21  
102

 Aesch Ag. v. 1259        
د انتفاكفا قدسية الروااط األٍسرية و  ىكار دليش عمأيجيسثوس مكان  اجوار ا  و أإعكن كميتمنسترا ااتخا   777

  0ارجش آخر ىألنفا استادلت عا ش األسره الحقيقّ  وتجا  زوجفاسيما 
   Zeitlin, forma" The Motif Of The Corrupted Sacrifice In Aeschylus Oresteia 

TAPA. 96.    1965. P. 491. 
104

 leon
 
Golden ,In Praise Of Prometheus Humanism And Rationalism In 

Aeschylean Thought .Chapel Hill Univ Of North Carolina .Press.p.1966 p. 77. 
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مااال طايعتفاااا القوياااة  ىيتماشااايجيساااثوس ألنااا  أولعاااش  لااار ماااا دفعفاااا لعشااا    (105)ياااديفا
ماااان وراء تصااااوير  افني اااا ان  نااااار  اااادف  إ :ن نقااااوشأ.كمااااا يمكاااان  نالمساااايطره والمفيمنااااة

كميتمنساااترا  ىإلقااااء الضاااوء عماااى ففااا ا التصاااوير يفااادا إلااا ناجاان ااا ايجيساااثوس ضاااعيد  أ
ااا اعتاار ااااا ااا امحرك  ويفااادا أيضاااا  إلاااي عقاااد مقااماااة صاااارخة ااااين  ،(106)لمماااؤامره ار يس 

 .(107)ضعا أيجيسثوس واين جمد كميتمنسترا الرجولي

اعااد الااتخمص كميتمنســترا ســينكا  يسااخيموسن نجااد أنأعمااى خااكا كميتمنسااترا 
يجيسااثوس  ااو أماان أجاااممنونن تظااش شخصااية د تقااو  عمااى التصاارا امدرد ااان وأن 

اا  -صاحل السيطره عميفا  صااحل القادره عماى التصارا فاي األماور واتخاا    -وأيض 
إخداااء إليكتاارا دوريسااتيس واعتراضاافا عمااى الجاارا الاا    عناادالقااراراتن وظفاار لنااا  لاار 

فداي  ا ا الموقاا د تقاو  كميتمنساترا عماى  (108) يجيساثوس وكميتمنساتراأاقترف  كش من 
 إ  تقوش:         (109) يجيسثوس المساعده وتخميصفا من اانتفاأمن  مواجفة اانتفان اش تطمل

Aegisthe, cessas impium ferro caput 

demetere? Fratrem reddat aut animam statim.
( 110) 

 يجيسثوسنألا  تتوان عن اجتثاإ رأسفا المدنس اسيدر؟أأ  
 فعميفا أن ترد في الحاش إلينا شقيقفا أو )تجفز(عمى حياتفا.

 
 

                                                           
105

 Ann.N.Michelini,Characters And Character Change In Aeschylus :klytaimaestra 

And The Furies.Ramus .8.no 2.1979.p.156. 
106

  Pomeroy Sarah  .Goddesses ,Whores,Wives And Slaves :Women In Classical 

Antiquity. Hale;London,1976.p.94 
107 

Haigh.A.E. , The Tragic Drama Of The Greeks .Dover Edition.1968.p.78   
108

 Sen Ag. vv. 979-80. 
779

اانتفا االعيش في قصر أايفا عادهن ولكنفا لا تحاوش  ىيسخيموس ففي حكمت عمإعمي خكا كميتمنسترا  
دد أن سال كر فا تر  ا "يسخيموس كانت دا م  ان كميتمنسترا فإمن ناحية أخر  و  نقتمفا والتخمص منفا

يسخيموس امرأه ليست كار ة اأن كميتمنسترا او  ا األمر يوحي  نوقتمفا أجاممنون  و قتم  أانتفا ايديجينا
 0ففي لا تحاوش قتمفما مثش كميتمنسترا سينكا 0قسوتفا من رغاعمى التماما" ألانا فا 

110
 Sen Ag. vv. 986-87. 
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يجيساااثوس عماااى إليكتااارا ااااأن تقضاااي حياتفاااا فاااي ساااجن مظماااا فاااو  أواالدعاااش يحكاااا  

((inclusa فتظاش محاوساة 111) )لاوان العا الأتعا يافا اكاش طريا   نعاو  نالصاخور
 ن(777)

(inops) وردماااااك 
 (774)   محتجاازه (777)

(obruta)  فتتم مكتتان رطتتي، من يتتة (exul)  (777)
، 

invisia   (777))) ومحجواااااة
 ىيجيسااااثوس فااااأ ىواعتماااااد كميتمنسااااترا عماااا نعاااان الناااااس 
واعتماد اااااا عماااااي  نا تااااازاز شخصاااااية كميتمنساااااترا  اماااااد ىالتصااااارا مااااال اانتفاااااا ياااااوح

  .يجيسثوس عميفاأاألمر ال   يؤكد سيطره  كافةو مورألا يف اكمي   ايجيسثوس اعتماد  أ

اسااااترعت انتاااااا  كااااش ماااان قااااد شخصااااية كميتمنسااااترا  ان  نســــتخما ممــــا ســــبق
كااش واحااد  فااإنّ ن ندساافا فمااا الشخصاايةيالاارغا ماان تناااوش كم ىوعماا نكاييسااخيموس وسااينأ

  . ومجتمع  وتصور كش كاتل و لر كان نتيجة فكر  نمنفما صور ا اطريقة مختمدة

 ىجعمفاااا الشخصاااية المفيمناااة والمسااايطره عمااا فقاااد يســـخيموسيخـــتا با ايمـــفو 
شخصية قوية حازمة نفا أيسخيموس لكميتمنسترا ُتظفر ا أفالصوره التي رسمفا  المأساهن

فشخصاية كميتمنساترا ن نفا  ات مفااره و جارأه مان ناوع الرجاش ومفارتا أو  رااطة الجأشن
ن مأساااااه ماااان تااااارزان اوضااااوح ماااان المشاااافد األوش و مااااا صاااادتا ناااااالقوه والتااااأثير تااااازتم

الشخصاااية    تعااادنفاااااا إفأجااااممنون"  ن اساااا المأسااااه "أالااارغا مااان  ىفعمااا .ون"ا"أجاممنااا
فااي  ورتماارأه صاادالاارغا ماان أن كميتمنسااترا  ااي صااوره  ىوعماا نالمأساااهالر يسااية فااي 

كاااان  إ  ننتوقااال أن تمتااازا اصاااوره المااارأه فاااي  لااار الوقااات يوالتااا .ا.القااارن الخاااامس  
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يسااخيموس صااور لنااا كميتمنسااترا أ فااإنّ ن (117)المجتماال يماازا الماارأه اقيااود وتعاااليا محاادده
فوجادنا ا قاساية متسامطة  (118)تاصوره م ايرهن مخالداة عان وضال المارأه فاي  لار الوقا

 ἀνδπόβοςλον   لفا إراده رجش وعزيمتا 
119طموحاة ن (μεγαλόμηηιρ)    (120) ،

ترغاال فاااي الحكااا والسااامطةن تخااون زوجفاااا  πρίφ (121))ذا  عقتتل متتت بر وم كتتتر 
وتعتارا مان دون خجاشن تختاار شاريك ا آخاار لحياتفاان  ويصاش األمار إلاى حاد أن تقتااش 

 .(122) وايديفا اندسفا زوجفا
عماااى شخصاااية كميتمنساااترا القااادره عماااى اساااتخداا الحياااش  يســـخيموسأكـــ لك أ ـــ ى   

والمفارات كمفا والتنقش اين األدوارن اين القوه والضعا والخداع والمكر فقطو من أجاش 
 الوصوش إلى  دففا وتحقي  مآرافا ففا ي اندسفا تعترا ا لر قا مة:

πλλῶπάκίσείηέ 

τἀἰεἰῖὐἐχή777 

 فيما مضي تحدثت كثير ا اطريقة كيسة مك مة ن          

                                                           
فالمرأه طواش حياتفا لا تكن تتعامش مل المجتمل الخارجّي إد عن طري  المنزش سواء أكان أا ا أا كان  770

ا أا كان وصي ا أا  األاناءن وفي أضي  الحدود كانوا زوج 
 Goldhill Simon, Aeschylus The Oresteia Cambridge Univ. press. Rep. 1996. P. 37. 

وعمى   ا فإن حدود المرأه اآلمنة  ي المنزش وداخم  تكون محاطة احماية الرجش لفا و  ا  و عالمفا  
 0المسموح ا 

   Pompey Sarah. B.,1975. P. 21. ;   Lacey, W.K. The Family In Classical Greece, 

London, 1968. P. 153. 
777

راما أراد إسيخيموس من وراء تصوير كميتمنسترا عمى  ي ة الصوره السي ةن أن تكون تمر صوره مكرو ة  
ومندره لد  المرأهو ومن ثا ادستمرار في الدعوه إلى تمسر المرأه ااألعراا والتقاليدن أو راما  دا من 

ا من الحرية والتحرر قميك من القيود   لر التصوير إلى اإلشاره إلى ثمة نداء الى إعطاء المرأه اعض 
د كانت الحرية الكاممة ساا ا لتدمير ا. ن كان  لر احدود واي  والض ط عميفاا واي

119
Aesch. Ag. vv. 10-11   

120
 Ibid v. 1426. 

121
 Ibid v. 1426. 

اتمار إقداا كميتمنسترا  عماي عممياة القتاش أمار غيار ماألوا فاي المجتمال اليوناانّين فاالمرأه لاا تكان معروفاة  777
 األعماش القاسية مطمقا

 Prag,A.J. N.W. "Clytaemmestra Weapon Once More CQ. 41. 1. 1991. PP. 242-46. 
 0و و ما يشير الى أن كميتمنسترا  ات طااع تختما فيفا عن النساء وأنفا ت اير طايعتفا اوصدفا امرأه

123
 Aesch. Ag. vv.1372-73. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndro%2Fboulon&la=greek&can=a%29ndro%2Fboulon0&prior=gunaiko/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=megalo%2Fmhtis&la=greek&can=megalo%2Fmhtis0&prior=*xoro/s
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 .ولن أخجش اآلن عن أن أقوش ما يناقض ككمي  نا            

أظفر لنا كميتمنسترا اصاوره المارأه المساتقمة  ما سبق أن اسيخيموس ىن يف إل      
ولااا لر وجااادنا  ومسااااعده أحااادإلاااى أحاااد أو إلاااى اااا اتفان الواثقاااة فاااي قااادرتفا ود تحتاااات 

تحقيااا  مطامعاااا  ي لااااإ ىيساااع يجيثاااوس اجوار ااااا شخصاااية ضااااعيدة وجااناااةنأشخصاااية 
 ا لر اعتماد   ىالشخصية اأسمول د يتد  والسمور المنتظر من الرجاش نففو يعتمد عم

ول لر نجد ا تسيطر عمي  وتقود ن اش  ي التاي تخمصا   –امرأه ا كميتمنسترا  ىعم اكمي  
 .العرش اجوار ا ىجاممنون وترفع  الأمن 

فقاط  - ىامارأه د تتخما  يسـخيموسوجدنا ان كميتمنسترا أ  لك ىباإل افة إل  
اا اوصادفاعان دور اا  -أيضاا  -اش  –اقتش زوجفا  –زوجة اوصدفا عن دور ا  -  .أم 

 –مجتمعفاا الصا ير  –فقتمفا زوجفا عماد أسرتفا  و قتش ألانا فا ففي لا توش األسره 
ولاا تعاد ن ا تماماتفا في مشاعر ا الخاصة ومطامعفا الجامحة تر صا تماا وانح ىأدن

ينتظر ا   نفا لا تدكر في المصير ال إ ىحتوصالح ن   (124)  أانا فا مستقاشتدكر في 
 . (125)اعد وفاه أايفا

 ن كميتمنســتراأنجــد يسااخيموس أخااكا كميتمنسااترا  ىعمااف فيمــا يخــتا بســينيكا 
 فكاره الصاراع ااين العقاش  كا ي مال عاش مسارحيان فساينره م ايره تمام  اصو  تور ص   كابسين

(Ratio )والرغاااة الحسااية ((Voluptas ولاا لر  وو لاار طاقااا لتااأثر  اتعاااليا الدمساادة الرواقيااة
ااا حينماااا ااا ناي ااااالشخصاااية ودور اااا درام اصاااور كميتمنساااترا لاااا يكااان مفتم   اولكنااا  كاااان مفتم 

ظفااار الصااراع الااداخم ه قويااة عمااى أماار دلااديفان فقاادمفا لنااا اصااورتين صااوره  ياعواطدفااا واي
ثااا ألحاا  اتماار الصااوره صااوره أخاار  تظفاار فيفااا  نادسااتعداد درتكااال أاشاال الجاارا ا أ اااة

ى اتخااا  أ  قاارارن تتااأرجح اااين فكااره اإلقااداا عمااى قتااش اوصاادفا اماارأه ضااعيدة د تقااو  عماا
                                                           

في القضااء عماى مشااعر أانا فاا ااألموماة تجا فاان و لار اساال خيانتفاا د شر أن كميتمنسترا كانت ساا ا  774
   .أاا ا

Podlecki, A.J. Aeschylus Women .Helios No. 10. 19. 
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زوجفاا أو اإلحجااا عاان قتما ن و كا ا كااان لاديفا صااراع داخماّين صاراع اااين العقاش والرغاااة 
 .الحسية

كا  اااي أحاااد أسااااال العناااا فاااي مسااارح  فخطي اااة أاطااااش يفالعاطداااة عناااد ساااين 
فانساااايا   أنفااااا يساااامحون لممشاااااعر االساااايطره عماااايفانتكماااان فااااي كا وشخصاااايات  يسااااين

اإلنساااان وراء العواطاااا وتجا مااا  العقاااش  اااو ساااال لمشااارورن فالنتاااا   المأسااااوية تكاااون 
كا ماان ي اا ا يعمااي سااين ىوعماا ناإلنسااان وتخمياا  عاان العقااش ىساااافا ساايطره العاطدااة عماا

    .قيمة العقش ويقمش من قيمة العواطا
 ىعماا  ضااعيدةن مرتاكااةن حااا ره د تقااو  كايهــ ا وجــدنا كميتمنســترا ســين ىوعمــ 

العادوش موقدفاا أو عان عان تعجاز  اتخا  أ  قرارن مستسممة لعواطدفا وتقل فريسة لفاان
 مالفاااا اي و  (voluptas)ن مماااا يعاااار عااان استساااكمفا لمرغااااة الحسااايةو خرينآلعكقتفاااا ااااا

 . (Ratio)لعقشا
 نماان ياادعمفا ويساااعد اإلااى اااش تحتااات نندساافا  ىعمااد تعتمااد  كــ لك نجــدها 

يجيسااثوس الاا   أصاااح  ااو المساايطر عميفااان والمااتحكا فيفااا أوتمثااش  لاار فااي شااخص 
 Scelerisففااو صااانل الجريمااة النكااراء ) 0وفااي قرارتفااان و ااو الاا   يقود ااا ويوجففااا

infandi artifex)(126) كا لاا  دور اااارز فااي المأساااه ييجيسااثوس سااينأ اا ا كااان  ىوعماا
   .ال روه ىسفا في تحرير الدعش إلفي األحداإ يُ  امشارك  

 الرغا من معرفة كميتمنسترا اوضاعة أصش ىأن  عم ك لك الحظنا          
ألن  شريد  ووأن  غير كاء لفا واستنكرت في فتره ما فكره زواجفا من  (127)يجيسثوسأ

ممر  –إنفا استمرت في مساعدت  وشاركت في قتش زوجفا فن (128)مشكور في نسا 

                                                           
126

 Sen. Ag. v. 983. 
 ىيجيساثوس ااش ناو  الاألا تكن كميتمنسترا الشخصية الوحيده التي تحدثت عان وضااعة  أن  الجدير اال كر 770
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ت مات عمي عقمفا ولا تعد و و ما يؤكد أن العاطدة قد ( 129)حد قولفا ىالممور عم
يجيسثوس عميفا أسيطره     ا األمر يؤكد مد فإن تدكر اوضوحن ومن ناحية أخر 

دراكفا السمياأ يتحكم  في فكر ا لمدرجة الت  ومد وكأن  أعما ا عن ن فقد ا اتزانفا واي
 .رؤية الحقيقة الواضحة
ــ فكااره انعكاااس المشاااعر  ىيركااز عماا كايمــا ســبق نجــد أن ســين ىباإل ــافة ال

الا   تماار ااا    اا ا وجادنا حالااة الصاراع الااداخميّ  ىوعمان الفي اة الخارجيااة ىالداخمياة عماا
الخاارجين فوجادنا ا فاي المأسااه صاامتةن شااحاةن منعكسة عمي مظفر ا  كميتمنسترا

 .ضطرالادت متعدده من الخوا والقم  وادمرتجدة تنتاافا ح
ولكان كاش كاتال  نكاييسخيموس وسينأش من و ك ا تناوش شخصية كميتمنسترا ك
ص تخامال أسااليا  الدنياة والتكتيار الادراميّ  صور ا اصوره مختمداة عان اآلخار مساتخدما  

   .جنل مل تأثر  ادكر مجتمع  واتعاليم  ىا إلا ن جنا  
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