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 "ألفارو" و" سينيكا"بين مسرح " ميديا"
منيم  العديد من الكتابقديما قد تناوليا فبأىمية بالغو لدى الكتاب عمى مر العصور  "ميديا" أسطورة حظيت

وكتاب التراجيديا  ،"ةالبيثية الرابع" ىف" بنداروس"، "يوأنساب االل"ى ف" ىسيودوس"، "وديسيةاأل" ىف" ىوميروس"
ند الكتاب الرومان حيث عو  "رجونوتيكااأل" ممحمة فى" أبولمونيوس" و "يوربيديس" و" سوفوكميس"، "يسخيموسإ"

وحديثا عمي سبيل المثال ال الحصر فى القرن  .( )"سينيكا"و" ىيجينوس" و" أوفيديوس"، "كيوسأ"، "أنيوس" تناوليا
الذى ألف ثالثية تتناول قصة األرجونوتيكا، ( 871 - 79 " )جريمبارزية"التاسع عشر الميالدى الكاتب النمساوى 

وفى القرن العشرين الكاتب اإليطالى  ،(1)"ميديا"الذى كتب مسرحية بعنوان " جان أنوى"والكاتب الفرنسى الشيير 
 ".ألفارو"

لممقارنة بين العممين، وتوضيح مدى " ليمة ميديا الطويمة أللفارو"ومسرحية " لسينيكا" "ميديا"ولقد انتقيت مسرحية 
 .ومحاكاتو لعصره" بسينيكا" "ألفارو"تأثر 

وىو فيمسوف وخطيب وكاتب . م65وتوفى فى عام . م.ق 4-5ولد فى قرطبة بأسبانيا فيما بين " سينيكا"
 .( )من أبرز الدعاة لمفمسفة الرواقيةمسرحى، ويعد واحدا 

وىى قرية صغيرة تقع فى المنطقة الجنوبية من مقاطعة " سابرلوكا"فى قرية . م896 ولد عام " كورادو ألفارو"
وىو كاتب متعدد المواىب وصحفى متميز حيث كتب الرواية والقصة . م956 اإليطالية، وتوفي عام" كاالبريا"

 .(4)وىو شاعر ينتمى إلى الحركة األدبية الواقعية القصيرة واألعمال المسرحية

خمسة فصول يفصل بينيم أناشيد  ىإل -التى ال نعرف تاريخ كتابتيا بدقة  –" ميديا"مسرحية"سينيكا "قسم 
 .م949 فى عام " يمة ميديا الطويمةل" مسرحية" ألفارو"كتب  ، بينماىالمسرح الرومان ىالكورس، كما كان شائعا ف
والفصل  ،سم الفـصل األول إلى عـشرة مشاىدفـصمين ينق ىإل" ألفارو"تنقسم مسرحية و . بعد الحرب العالمية الثانية

خاللو  تقسم ىالذ ىإذن نالحظ خروج المسرحية االيطالية عن العرف الكالسيكثالثــة عـشر مشيدا،  ىإل ىالـثان
  (5).خمسة فـصول ىالمسرحية إل

                                                
(1) G. Petrone, La Medea di Seneca tra paradigma retorico e tradizione letteraria,universita` di Padova, 

2007, p. 9. 

، ص 5991 ًاألولالطبعت  الجزء الثاوً، مكتبت األوجلى المصسيت،( اطيس اآللهت الصغسيأص)عبد المعطي شعساواي، أصاطيس أغسيقيت  ( )

 02. 

(3) J. W. Duf, H. J. Rose, the oxford classical dictionary, Oxford,1950, s.v. Seneca  

(4) M. Gaetana, Encyclopedia of Italian literary studies, vol. 1 A-J, 2007, pp. 28-30.  

(5) D. Rubin., and Philippe, The world Encyclopedia of contemporary theatre: Europe, Routledgy, 1994, 

p. 523.  
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 ىحيث توجو دعوتيا ف( 55 - ) فى األبيات "ميديا"تمـقيو  (7)وسولوجمونب "سينيكا"عند (6)"ميديا"تبدأ مسرحية 
ل (8)"لوكينا"لى من تقوم عمي حمايتيا وا   إلية الزواج ىبادئ األمر إل لو إ" نبتونوس" و الحكمة، ربة" منيرفا"ى وا 

لالبحار و   .(9)العالم ىيوزع الضوء عم ىو الشمس الذا 

 ىويم (  ).أبتياليا بإليو الزواج "ميديا"فمذلك بدأت  ،لممأساة يبدأ من الخيانة الزوجية ىاألساسوحيث أن الموقف 
اليالك والدمار  ىات االنتقام وتتمنىاآل "ميديا"وتصف . وربات االنتقام" بموتوس"و " ىىيكات"ذلك مباشرة ذكـر 

 .لمعروس ووالدىا

ج حيث كان معتقد قديما أن مثل ىذه القوي اوتدعوىن لحضور حفل الزو  (  )ات االنتقامىاآل ىإل "ميديا"وتبتيل 
تم دخولو بجريمة البد  المنولوجوس بأن البيت الذى "ميديا" ىوتني .(1 )الحفل الديني أو حفل الزفاف ىتعد شؤم عم

تبرز التشابو بين  فيى .(  )رتكاب جرائم ال حدود لياانتقام و الا ىأن يتم الخروج منو بجريمة أيضا وتعمن رغبتيا ف
 ."بياسون" بداية عالقتيا ونيايتيا

 
 

                                                

 بدأ يوربيديسميديا يوربيديس حيث بدأ سينيكا مسرحيتو بمنولوجوس تمقيو ميديا بينما  ىىذه المسرحية يخالف سينيكا مصدره أ ىفو  (6)
   .مسرحيتو ببرلوجوس تمقيو المربية

 .ىالمونولوجوس ىو حديث ذات( 7)

أن ىذه  ىيو ىيرا وقد ذىب بعض العمماء إللألقاب االوىو أحد   يونو وقد يرجع ىذا المقب إلي لوكنيا ىو احد ألقاب الربة( 8)
االوسكية  Lakis أنيا لقب أشتق من كممة ىاألرض وذىب البعض األخر إل ىتعن ىالتالبيالسجية و  s الكممة أتت من كممة

خامس، أوراق كالسيكية، العدد ال فايز يوسف محمد، ألقاب ىيرا ودالالتيا دراسة من خالل المصادر،: انظر األرض أيضا ىتعن ىالت
 .68 ص  ،4  1 ،كمية اآلداب، جامعة القاىرة

(9) H. M. Hine., Medea versus the chorus Seneca, Mnemosyne fourth series, vo l42, Brill, 1989,  p. 413   

 .91-98، ص     5990، ً عشس، العدد الثالثالثاومجلت عالم الفكس الكىيتيت، المجلد  ميديا أو هزيمت الحضازة،، عبد هللا ًيحي(50)  

اآلىات االنتقام ىن ثالث اآلىات يطاردن المذنب المرتكب لمجرائم وكان اإلغريق والرومان يخشون تمك اآلىات بشدة وقد كانت تمك  (  )
عممو انساب  ىف" ىسيودوس"ه العالم القديم وطبقا لما ذكر  ىالعدل فالنظام و  ىالحفاظ عم ىتساعد عم اآلىات تمثل قوة ايجابية

قطع األعضاء التناسمية ألبيو  ىعم" Cronusكرونوس "األرض ابنيا  إلهت Gaia"جايا "اآللية أنين قد ولدن عندما حرضت 
وقد " Titansالتيتانس " انساب واتصل بجايا فولدت إليات االنتقام و ىالذ" أورانوس" الو السماء ونتج من دم" Uranus أورانوس"

اعتاد اإلغريق والرومان وصفين برأس ممتالءة بالثعابين بدال من خصالت الشعر وعيونين تقطر دما ومظيرىن مثيرا لمرعب 
ذلك وأحيانا كان لديين أجنحة الخفافيش وكانوا مطاردين لمن خرقوا قوانين الطبيعة والسيما أولئك الذين قتموا أبائيم أو أمياتيم وغير 

 :انظر ،اخل العائمةمن عمميات القتل د
C. Littleton Scott, Gods, Goddesses, and Mythology, vol. 4, Marshall Cavendish 2005,         p. 538-

539 

(12) Hine, Medea versus the chorus Seneca, P. 414.  

(13) H. L. Cleasby., the Medea of Seneca, Harvard studies in classical philology. vol. 18, Department of 

the Classics, Harvard university, 1907, p. 46 .   
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 "ألفارو"المشهد األول عند 
األول عند مدخل  حيث يبدأ المشيد. "سينيكا" بداية مختمفة عن" لفاروأ"عند " ليمة ميديا الطويمة" تبدأ مسرحية

 ىاليال" و" Perseideى بيرسيد" المشيد األول خادمتين وىما ىوسط المنزل موقد مشتعل ويتحدث ف ىالمنزل وف
Layale "ىاليال"القـنينة الصغيرة وتـُحِذُر " ىبيرسيد"تجد و  "ميديا"، قد أحضرتيا ويبحثان عن قنينة بيا مواد سحرية "

، وبعد ذلك "ميديا"أنيا تسمع خطوات  ىإل" ىاليال"ثم تشير . "ميديا"من  ىمن أن تسقط منيا القـنينة ويمحق بيا أذ
أن  "ميديا"من " ىاليال"، حيث تطمب عمى إعادة الشباب ةقدراتيا السحرية ومنيا القدر  ىونجد أشارة إل "ميديا"تدخل 

طمب القميل من ىذا  ىف" ىاليال"ثم تـُمـح . "ميديا"، فتسخر منيا ى يزيل التجاعيدالذ ىتعطييا من دىانيا السحر 
 .un erba"( 4)""  عشب" ىبكممو واحدة ى "ميديا"، ثم تنطق ىالدىان السحر 

 معلف ،ى تمك الحقبةالمجتمع ف ىئ فيوضع المرأة الس ىحديث الخادمتين إشارة إل ىوالجدير بالذكر أن ف
 "ىاليال" حيث أن، ى ظمم المرأة ومعاناتيا من الرجلإظيار مد" ليمة ميديا الطويمة"أراد من مسرحيتو  "ألفارو"

 .(5 )أذا كان بإمكانيا فعل ذلك بالسحر فمتفعل "ميديا" ىذكر، وتتوسل إل ىتتمن أن تتحول إل
Layale: Padrona, fammi qualche magia, che io divento maschio 

 .أصبح ذكرا ىبعض السحر ك أيتيا السيدة، أفعمى من أجمى :ىاليال

يمرحون  تع الرجال مع عاشقاتحين يستم ىالمنزل، ف ىأن النساء يبقـون ف ىإل" ىاليال"تشير  ىإشارة أخر  ىوف
 .(6 )نصيب الزوجة من، أما المصائب واألحزان فتكون معين

Layale: stanno a casa. Gli uomini vanno dalle loro amanti. La gioia e` delle amonti 

.I guai e I dolori sono delle mogli. 

                                                

(14) www.Disp.let.uniroma1.it/filesrvices/files.DISP/19_BIANCOLATTE/pdf 

T.Biancolatte,1949. ,da carnefice avittima :la Medea perseguitata di Corrado Alvaro. 

(15) A. Wygent, Medea, magic, and modernity in france, stages and histories. 1553-1797, publishing 

limited England, 2007, p. 64.  

 (  147-144)األبيات  ىف" ميديا"لسان  ىعم ى، حيث يأت"يوربيديس"عند " ميديا"مسرحية  ىنجد ما يشبو ذلك فو ( (6 
:

]

 ":ميديا"
 ،اذا تعب الرجل من شريكة حياتو"

 ،خرج من البيت ووضع نياية لتعبو
 .ن نفس عمرهفيق مصديق أو ر  ىوأتجو إل

 ".مى أن نركز عيوننا عمى رجل واحدأما نحن النساء فُمجبرات ع
ال يحـق ليـا أن تخطـو خطـوة ى إدارة المنـزل وتربيـة األطفـال و ىـ ىالعصـر الكالسـيك ىفمقد كانت الوظيفة األساسية  لممرأة األثينيـة فـ

 :أنظر. فقط نأنيا وسيمة إلنجاب أبناء شرعيي ىتمك الفترة عم ىكما كان ينظر لممرأة ف. دة خارج جدران البيت بدون كافمياواح
M. Johnson, T. Ryan, Sexuality in Greek and Roman society and literature Routledge 2005, p. 2. 
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ت واآلالم ، أما الويالُمظيرين لُين البيجة معشيقاتي ى، الرجال يذىبون إليبقون فى المنزل( النساء) :اليالى
 .تكون من نصيب الزوجات

ن فيما ا، ثم تتحدث الخادمتبإعـداد المائـدة من أجل العشاء الخادمتين "ميديا"نياية المشيد األول تأُمـر  ىوف
  .(7 )"ألفارو"ى مسرحية المشيد األول ف ىوىكذا ينتي". سيسفوس"وأنو حفيد " ىكريونت"بينيما عن أصل 

Perseide: (Con infatuazione greca) Ma anche il Portascettro, il buon padre, il 

Mago Regale, la sacra potenza. Il suo nonno era Sisifo. Il suo avo,  Bellerofonte.
(18)

  

Molti possono compiere grandi imprese. Ma pochi possono vantare una grande 

 discendenza. E la discendenza e` tutto. 

، جده ىو الصولجان، األب الطيب، الساحر الممكى، السمطة المقدسة لكن أيضا( مفتونة باإلغريق) :بيرسيدى
عون أن ينجزون مغامرات خطيرة لكن القميمون يالكثيرون يستط". ىبيميروفونت"حفيده  ،"سسيسيفو "

 .والساللة تشمل الجميعلة عريقة سال اعون أن يشيدو ييستط

ذلك  ىترو " سيسفوس"حفيد " كريون"ما نفيم منو أن ( 1 5-  5)البيتين  ىف "سينيكا"عند  "ميديا"كما تذكر 
 :قائمة "ياسـون"أثناء حوارىا مع 

Medea: Qui prole foeda misceat prolem inclitam. 

Phoebi nepotes Sisyphi nepotibus 

 الوضيع بالنسل األصيل حيث يمتزح النسل :"ميديا"
 أحفاد فويبوسب أحفاد سيسيفوس

" مؤسس" سيسيفوس"سيمتزجون بأحفاد  "لميديا" الجد األكبر" فويبوس"أحفاد  "ياسـون"تقصد أبنائيا من  ىفي
 .-" كريوسا"من  "ياسـون"أبناء  ىتعن –" كورنثا

                                                

بان  ىسخر من االليو فحكمت عميو بالعذاب األبد ىالذ ىىو الممك األسطور لكورنثا و  ىيولوس ىو مؤسس أسطور أسيسفوس بن  (7 )
 ماال نياية   ىىكذا إلقمة الجبل و  ىبحمميا والصعود إل ىبيا و يعود مرة أخر  ىققمة الجبل ثم يم ىيظل يرفع صخرة إل

وألنو قتل  ،نثاسيدون وحفيد سيسيفوس بطل كور أحد أبطال األساطير اليونانية وىو ابن جالوكوس أو بو  Bellerophon بيميروفون( 8 )
ىرب إلى تيرينس حيث قريبو برويتوس ممك أرجوس حيث ( تقول بعض القصص أنو أخوه ىوالت)بيميروس  ورنثابالخطأ بطل ك

حبو ولكنو صدىا فاتيمتو باالعتداء عمييا فأرسمو  ىزوجة برويتوس وقعت ف( أو سثينوبويا)لكن أنتيا . استقبمو وبرأه من ذنبو
، وعندما وصل استقبل كضيف وكرم لتسعة ومة بيا إشارات تفيد بقتل حامميامع رسالة مخت نيكيا تس ممكبرويتوس إلى حماه يوبا

العاشر سئل عن سبب زيارتو وسمم الرسالة لمممك فقرر االستجابة بإرسالو لقتل الوحش خيميرا الذي كان يدمر المنطقة،  ىأيام وف
نفس الوقت قريبا منيا بدرجة كافية   ىاليواء كان بعيدا عن طريق الخيميرا ولكن ف ىفقام بامتطاء الحصان المجنح بيجاسوس وف

المتوحشة وبعد ذلك ضد األمازونيات فمم ينتصر فييا فقط بل قتل الكامنين لقتمو  ىليقتميا برمح ثم أرسمو في حممة ضد قبيمة سوليم
يميروفون ليتزوجيا وأعطاه الميكيون أرضا كبيرة ليعيش فييا ويقال أعطى الممك ابنتو لب. ىوالذين أرسميم يوباتس فاثبت أصمو اإللي

انو عاد لتيرينس لينتقم من أنتيا حيث دعاىا لمطيران معو عمى البيجاسوس ورماىا في البحر قرب جزيرة ميموس وكانت لو محاولة 
س وابنتو الوداميا قتمت من قبل معركة مع ار  ىليصعد لمسماء عبر بيجاسوس لكن ىذا جمب عميو غضب اآللية فابنو أصيب ف

 :انظر. ارتميس أما ىو فسقط عن جواده وأصبح أعرجا أو أعمى وظل يييم عمى وجو األرض حتى مماتو
http://en.wikipedia.org/wiki/Bellerophon 
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 ىف نسمعحيث  "سينيكا"جد مثيل لـُو عند ال يو  "لفاروأ"من الفصل األول عند  ىالجدير بالذكر أن المشيد الثان
يعبرا  - "ياسـون"و  "ميديا" ىابن - Feres"( 9) فيريس" و Merme`ros" ميرميروس"ىذا المشيد صوت الطفـمين 

ال  "سينيكا"، إما الطفمين عند عان النوم من شدة الخوفيوأنيما ال يستط –األسد  ىأنث –عن خوفيما من لبؤة 
 .صامتتين يتحدثان فيما شخصيتين

غناء مبيج آللية الزواج عند دخول الكورس  ىإل "ميديا"تستمع  ،"سينيكا"عند  "ميديا"تياء منولوجوس انوبعد  
، يدخمن وىـن ينشدن أنشودة "كورنثا" يتكون الكورس من نساءو  (5  -56)األبيات  ىف لـُينشدوا أنـُشودة البارودوس

يبدأ الكورس نشيد و  ( 1)،"اكريوس" و "ياسـون"بزواج  الفحتاالمن أجل أو نشيد  ىشكل نشيد موكب ىصيغت عم
، ( 1)لية زواجيما وطبقا لتقاليد الزواج تبدأ أناشيد الزفاف بالدعاء لمعروسينآلحتفال بالدعاء ليما أن تبارك ااال

 ىالشعر وضع العروس والعريس ف ىفمن التقاليد اليونانية والرومانية ف ،"ياسون"و " كريوسا"الكورس جمال  ويمتدح
 .(11)ليةيثير ذلك غضب اآل لية بدون أنمقارنة مع اآل

 ىيف ىيؤكد عمي إنيما ينطبق عمييما شروط الزواج الرومانو " كريوسا"و  "ياسـون"وبعد أن يمتدح الكورس جمال 
وعند  ،"لميديا"اليالك  ىالكورس نشيده بتمن ىويني ( 1)كما إن الزواج تم بموافقة والدىا "ميديا"ليست أجنبية مثل 

وقد  ىالمشيد السابع من الفصل الثان ىالفتيات فى غناء كورس من الفتيان و االحتفال بحفل الزفاف ف ىيأت" ألفارو"
 .(14)الشاعرة اليونانية" سافو" ىغرار أغان ىالفتيان عم ىجاءت أغان

Coro di ragazze:  A chi, gagliardo sposo, 

Ti posso assomigliare? 

 ،من يكون الزوج الباسل :كورس الفتيات
 ؟ن مثمكأن أكو  ىإيمكنن

                                                

 ًكما جاء ذكسهما ف "Feres فيريس" و Merme`ros "ميرميروس "الطفليه باللغت اليىواويت  ًالجديس بالركس أن ألفازو ذكس اصم ((9 

  :اوظس .األصطىزة  فلم يركس صيىيكا وال يىزبيديش اصمي الطفليه

R. Graves, the  Greek myths vol. two, Penguin books,1983, p. 254. 

فى المغة اليونانية  لقب وترى الباحثة أن ىذا المقب جاء من الكممة " Vasilissaميديا "عمى " ألفارو"أطمق  كما
استخدام كممات أجنبية داخل النص فاإلضافة إلى استخدامو كممات بالمغة اليونانية " ألفارو"وتعنى ممكة، فمقد كان من أسموب 

  .astirاستخدم أيضًا كممة إنجميزية وىى 
(20) F. Dupont, le theatre latin, Amand Colin Editeur, Paris, 1988, p. 77.    

(21) R. M. Krill., Allusions in Seneca's Medea 56-74,  The Classical Journal, Vol. 68, No. 3, Mar., 1973, 

p. 199. 

(22) Hine ,Medea versus the chorus Seneca, p. 417.  

(23) L. Abrahamsen, Roman Marriage Law and the Conflict of Seneca's "Medea", Quaderni Urbinati di 

Cultura Classica, New Series, Vol. 62, No. 2, Fabrizio Serra editore, (1999),      p. 110. 

(24) http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1576-7787/article/viewFile/5118/5156 
 A. Pocina, una  notable actualizacion itallano del mito antiguo: "lunga notte di Medea" Corrado 

Alvaro, Universidad de Granada, 2004, p. 150.   
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تُثور وُتسيطر عمييا ، فـفور سماع أناشيد الزواج "ميديا"حيث يزداد غضب  وبعد البارودوس يبدأ الفصل األول
من أنيا مازالت تكن لو  بالرغم "ياسـون" ىعم ت، وتستنزل المعـناتنطمق من بين شفتييا كممات ىادرة، أفكار سوداء
ثم تتذكر . يتجرا بالزواج من امرأة أخرى "ياسـون"ال تصدق أن بعد ما فعمت الكثير من أجل  ىفي .بعض الحب

لم يقدر ما  ىلتجد لنفسيا دوافع االنتقام من حبيبيا الذ "ياسـون"من أجل  ىالماض ىفعمتيا ف ىكل الجرائم الت "ميديا"
 (15)( 6  )البيت  ىف "ميديا"حالة ثم تتغير  فعمتو لو

Medea: Irata feci: saevit infelix amor  

 .ومئمش حب ىأغضبنلقد تصرفت بغضب بل : "ميديا"

ىذا  ىاالنتقام بتذكر كل ما ارتكبت من جرائم أما ف ىقبل ىذا البيت كانت تشجع نفسيا عم" ميديا"يالحظ أن 
تبرر ما فسيا و ما فعمتو من جرائم كان سببو الغضب ثم تراجع ن تقول أنيت فيى تموم نفسيا عمى ما فعمت و الب

 .(16)الحب سبببارتكبت بأنو كان 

ليا أنيا قد وصمت إلى طريق مسدود، وأن ، وأن تؤكد لعجوز أن تيدئ من غضبيا دون جدوىوتحاول مربيتيا ا
 ىف ىنحو الغضب فيمض ىتجسيد فكره الفمسف ىىنا إل" سينيكا" ىيسعو . (17)ذو فائدة ئلن يسفر عن ش غضبيا

ى يسمو لغة العقل المتزن فالحكيم ىو الذ ى، فقد كان يحارب االنفعاالت ويدعو إليظير فكرهل" ميديا"وصف غضب 
 .، فالغضب يدفع بالمرء الرتكاب حماقات وأخطاء جسيمةعمى الغضب

وىناك أكثر من  صل األولى المشيد الثالث من الفـف" ىنوسيد"مع خادمتيا  "ميديا"فتظير " ألفارو" أما عند
فى  "سينيكا"الحديث كما ىو عند  ى، وال يأتتحدث معين ويتبادلن أطراف الحديثمع الخادمات ت "لميديا"مشيد 

نما ُمقسم عمحوار واحد طويل " ألفارو"ا عند واحدة، فقط أم ىى "سينيكا"أكثر من مشيد كما أن المربية عند  ى، وا 
 .فين ثالثة مربيات

 "ألفارو"و "سينيكا"عند كال من " كريون" و "ميديا"تصوير لقاء 

في  "ميديا" ىويتحدث إلتتبعو حاشيتو " كريون"يدخل  "سينيكا"والمربية عند  "ميديا"من المالحظ بعد حديث 
ليمة "مسرحية  ىف" ىكريونت"و "ميديا"، ولـكن لقاء "لفاروأ"، ونجد ما يقابل ىذا المشيد عند (199-79 )األبيات 

 ىالمشيد العاشر من الفصل األول ، وىنا تظير لنا وجود بعض األمور المتشابية وأخر  ىف ىيأت" ميديا الطويمة
عن  "ميديا"حيث تخبر  ،(79 ) البيتى ف" كريون"يميد لدخول  "سينيكا"فعند ، مفة فى ىذا المشيد عند الكـاتبينمخت

 :قدومو قائمة
 .Ipse est pelasgo tumidus imperio Creo 

                                                

(25) G. W. Most  Seneca, Medea 136, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici No. 42 

Fabrizio Serra 1999. p. 215.   

نوع من  ىول إلغالبا ما تتح ىالتتبوح بيا شخصياتو و  ىالحقيقة الت ىأعمالو التراحيديو ى ىأن ما يميز سينيكا ف  Tarrantقد الحظ (16)
                    :انظر .ذلك ىو الحب ىتذكر أن ما دفعيا إلنفسيا و  بالموم عل ىتمقميديا تعترف بجرائم و  ىى فيا السخرية ضد أنفسيم

 R. J. Tarrant , Seneca Agamemnon, Cambridge, 1976, p. 175. 

(27) T. J. P. Gossens, stoic passions in Seneca’s Medea, Utrecht University, 2005, p. 14.  
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 .بالسجيةمتعظما بالسمطة ال كريون، انو

 :ى بيتيا قائالبقدوم الممك إل "ميديا"يخبر  ىبالرسول الذ" ىكريونت"يقدم لدخول  "لفاروأ"وعند  ،"كريون"ثم يدخل 
Il nunzio: il Re dei Re sta entrando in casa tua. 

 .منزلكِ  ىوشك الدخول إل ىالممك سميل المموك عم: الرسول

إعداميا ولكن  ىوكان ينو  "ميديا"بادئ األمر بل يقول أنو يخشى شر  ىف "ميديا" "كريون"ال يشاىد  "سينيكا"عند 
 .(18)توسل إليو فقرر االكتفاء بنفييا خارج البالد "ياسـون"

أثناء حديثو معيا انو أمر بنفييا خارج البالد وال يذكر  "ميديال" "Creonte ىكريونت"يذكر  "ألفارو"ولكن عند   
 :"كريونتى"حيث يقول  توسل إليو" جاسونى"ولم يذكر أن إعداميا  ىانو كان ينو 

Creonte: tu devi lasciare questa citta`. 

 .ىذه المدينة  ىأنِت يجب أن تترك: "ىكريونت"

 (: 9 )ى البيت ف" كورنثا"أن ترحل من  "ميديا"من " كريون"نفس النبرة حينما طمب  "سينيكا"ند وع
Creon: Vade veloci fuga 

 بسرعة ىاربة ىارحم: ريونك

 .(91 )ى ىذا البيت كورنثا ف"تترك  ارتكبتو لكى ىعن الخطأ الذ "ميديا"فتسأل  
Medea: Quod crimen aut quae culpa multatur fuga? 

 ؟ى ذنب يعاقب بالنفىجريمة أو أ ىأ :"ميديا"

 .الرحيل ىتخبره بأنيا فعال كانت تنو  "ألفارو"أما عند 
Medea : Tu imponi quanto io desideravo da tempo. Tutto era gia` pronto per la 

 nostra partenza. 

 .ئ جاىز لرحيمنافكل ش .رغب فيو منذ وقت مضىأانك تآمر بما كنت  :"ميديا"

 ىنوسيد" كال من" ىكريونت" و "ميديا" ىالمسرح باإلضافة إل ىيوجد عم أنو "ألفارو"والجدير بالذكر عند 
Nosside "ىاليال" و Layale " ىال يوجد غيرىما عم" كريون" و "ميديا"أثناء حوار  "سينيكا"والرسول ولكن عند 
 "ميديا"، وعندما تحاول متحدثا إلييا بآيـتيا األجـنبية "ميديال"ويوجو حديثو  "ىكريونت"الـبدايـة يدخل  ىالمسرح، وف

 .االقتراب منو يأمر عبيده بأن يمنعوىا من االقتراب منو
Creonte: Schiavi! Se questa donna si accosta, trattenetela! 

 .أييا الخدم، أذا اقتربت ىذه السيدة، تعامموا معيا: "ىكريونت"

                                                

(28) Cleasby,  The Medea of Seneca, p. 49. 

إعداميا بل يذكره ياسون  ىأنو كان ينو  ىنا يختمف سينيكا عن يوربيديس حيث أن كريون ال يذكر عند يوربيديس في حواره مع ميديا
 .(455)البيت  ىحواره معيا ف ىف
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تقترب نحوه يأمر الخدم بمنعيا من االقتراب منو  "ميديا"حينما يممـح  "سينيكا"عند " كريون"يفعمو  ئنفس الش
-88 )ى األبيات ، وبأنو يجب عمييا أن تسرع بالرحيل خارج البالد فا بالصمت وتنفيذ األوامر الممكيةويأمرى
 9 ). 

Creon: Arcete, famuli, tactu et accessu procul, 

iubete sileat. Regium imperium pati 

aliquando discat .               190 

 ىومن االقتراب من لمسى من أييا العبيد امنعوىا: كريون
 تعممتنفس الوقت ل ىوف. أأمروىا أن تمزم الصمت
 .الخضوع  لألوامر الممكية

بو  "ىكريونت"التعامل مع  ىف "ميديا"أن أسموب " ىاليال" و" ىنوسيد"بين  ىنعمم من الحوار الجانب "لفاروأ"ند عو 
 :قائال (19)السحرية "ميديا"قدرات  "ىكريونت"، ثم يذكر ان عمييا أن تتحدث ىكذا مع الممكإساءة لو وأنو ما ك

Creonte: Tu puoi ringiovanire I vecchi Tu puoi fornire filtri potentosi. Evocare I 

 morti. Prevedere il futuro. E non vi sarebbe bisogno di molte parole fra me e te.  

I pensieri degli altri non hanno misteri per Medea. 

كما  .ةعين إعداد المشروبات السحرية القوييكما انِك تستط. عين أعادة الشباب لكبار السنيأنت تستط :"كريونتى"
 وربما ال تكونى بحاجة لكممات كثيرة فيما بينى. بالمستقبل ىوتتنبئ. لموتىاعين تحضير أرواح يتستط

 ."ميديا"وبينك فأفكار اآلخرين ليست بأسرار عمي 

ومعرفة أفكار  ىمن حيث تحضير أرواح الموت ،من قدرات تتناسب مع عصره "ميديا" ىإل "لفاروأ"أن ما ينسبو 
الخارقة  "ميديا" ىبـأن بالرغم من قو " ىنوسيد"الخارقة تعمق المربية  "ميديا"قدرات  "كريونتى"وحين يذكر اآلخرين، 

ال يتزوج " ىجاسون"لم تقدر أن تسخر قوتيا لجعل  ىفي ىبتمك القو  ع أن تخدم نفسيايوقدرتيا إال أنيا ال تستط
عدم  ىإل ، أو ربما يرجعسحر أسود يستخدم فى الشر فقط" ياميد"أن سحر  وأرى أن ذلك ربما يرجع إلى بأخرى،

 . حدوث شيئا ضد إرادة اآللية

بمفردىا فيي وال تستطيع الرحيل " ىجاسون"متى ترحل؟ فتخبره  بأنيا تنتظر  "ميديا" "ىكريونت"وبعد ذلك سأل 
 .معيا" جاسونى" تريد أن يرحل

Creonte: Quando parti, dunque? 
Se hai gia` tutto pronto,partirai prima che venga giorno. 

 مين؟ أذن متى ترح :"ىكريونت"
 .قبل حمول النيار إذا كان كل شئ جاىز مسبقا، فارحمى

Medea: Fammi accompagnare da quello che mi ha condota fin qui .Non e` giusto che 

egli mi lasci come una vagabonda. E`lui che mi indusse a tradire mio padre. Ho tradito 

la mia patria. 

                                                

(29) V. Paladino, l’opera di Corrado Alvaro, casa editrice F. le Monnier – Firenze, seconda edizi, 1972, 

p. 234.   
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 وىو. دةمثل المتشر  ىفميس من العدل أن يتركن. ىنا ى قادن إلىصطحب ذلك الذأ ىجعمنأ :"ميديا"
 .قد خونت وطنى. الذى دفعنى لخيانة والدى 

عمي " كريون"عميو أن يرحل معيا فُيـصر " ياسون"أن   "ميديا"حين تقول  ىف "سينيكا"ونجد ما يقابل ذلك عند 
عميو أن " كولخيس"من أخذىا من  نأ، تخبره ب"كولخيس"يا العودة إلى أىميا فى ن عميأأن تنفذ األوامر الممكية و 

 (.98 ) تالبي فى. ينبغى عميو الرحيل معيا "ياسـون"أن  ىيعيدىا أ
Medea: Redeo: qui advexit, ferat. 

 .. ىىنا يعيدن ىإل ىولكن من قادن. سأعود: "ميديا"

 ىفي" ىجاسون" تدافع عن نفسيا بأن كل ذلك كان من أجل ىوى" ميديا"يعدد جرائم " كريونتى"نرى  "ألفارو"وعند 
 .(  )ىدفعيا إلييا عشقيا لجاسون ىمن أجل الحب الذ ىالماض ىرتكبت تمك الجرائم فأتعترف بأنيا قد 

Medea: Questi che tu conti come delitti, parvero a tui imprese sraordinarie, fino  

a ieri. Ma se questi sono I miei deliti, consegnami il mio delitto intero, Lui,  

Giasone ! 

، تبدو لمجميع كالعمميات الغير عادية حتى األمس ولكن إذا كانت ىذه فتمك التى تعدىا كالجرائم: "ميديا"
 !.ىتى الكمية  الكاممة ىو، جاسونجريم ىفسمم ل ،ىاألشياء جرائم

كن أن ما فعمتو من جرائم ىو فخر ليا ألنو بدونيا لم ت ىتر  ىالت "سينيكا"عند  "ميديا"ونالحظ أن ىناك فرق بين 
رر تمك الجرائم بأنيا نجدىا تـُب" ميديا"جرائم " ىكريونت"حينما يسرد  "ألفارو"ما عند أ، أن تعود بسالم" أرجو"لمسفينة 

 "ألفارو"عند  "ميديا"باإلضافة إلي ذلك تحاول  .اجل حبيا لو ورغبتيا فى مساعدتو ، ومن"ىجاسون"فعمتيا من أجل 
 .(  )جل مجدهأىو المستفيد من كل ما فعمتو من " ىجاسون"أن تثبت أن 

Giasone: Tu lo uccidesti! 

Medea  : tu ne facesti scempio . 

 .أنت قتمتيو: جاسونى
ـــم" ــ  .فعمت مجزرة ىأنت الذ :"يدياـ

خمق نوعا من  ىمسرحيتو إل ىىدف ف مقدف  "ياسـون"حوارىا مع  ىف "سينيكا"عند " ميديا"ويتفق ذلك مع ما تقولو 
لمستفيد من جريمة يكون ىو حين تقول لو أن ا (  5ــــ  5) البيتين ىفويتضح ذلك " ياسون"و" ميديا"المساواة بين 

 .فاعميا
Medea: cui prodest scelus 

Is fecit. 

 من يستفيد من جريمة :ميديا
 .يكون ىو فاعميا

                                                

(30) http://www.liceosocrate.it/stamperia/alvaro.htm  

(31) L. M. Venuti, Ovidio modello di "Lunga notte di Medea" di Corrado Alvaro, Carte Italiane, 

Department of Italian, 2007, p. 64. 
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فكالىما " ياسون" و" ميديا"بين كال من  ىقد أراد أن يساو " سينيكا"وقد رأت الباحثة من خالل ىذه األبيات أن 
عميو أن يتحمل مثميا تمك الجرائم " ميديا"استفاد من جرائم  ىالذ" فياسون"، ى وصل إلييامذنب ويستحق النياية الت

منطقية فال يمكن تعميم " سينيكا"ولكن ليست مقولة . من الجريمة يكون ىو فاعميا دويتبين ذلك من عبارة أن المستفي
 ىف" سينيكا"بفكر" ألفارو"وربما تأثر . الجميع فميس دائما من يستفد من الجريمة يكون فاعميا ىعم" سينيكا"ما يذكره 

 ".ياسون" و" ميديا"المساواة بين 

 توسمها ىالمتمثل ف "ميديا"ضعف 

 ىف "ميديا"، حينئذ تأخذ شى شرورىانظرا ألنو يخ" كورنثا"بعيدا عن " ميديا"أن ترحل  ىعم" كريون"وعندما ُيـصر 
 ىعم" كريون"النياية يوافق  ى، وفلمرحيلا تستعد فيو التوسل إليو وتركع عند ركبتيو من أجل أن يمنحيا يوما واحد

 :( 19-185)ل فى األبيات التالية ويتضح ىذا التوس ،(1 )رغم خوفو من قدرتيا السحرية منحيا ذلك اليوم
Medea: per ego auspicatos regii thalami toros     285 

Per spes futuras perque regnorum status 

Fortuna uaria dubia quos agitat uice, 

precor, breuem largire fugienti moram, 

dum extrema natis mater infigo oscula, 

fortasse moriens.                             290 

 .ىالمحم ىأتوسل إليك بفراش الزواج الممك :"ميديا"
 ك، بمقام الممالوباآلمال المستقبمية

 ،ئر المفاجيطاردىا الحظ المتقمب بالتغي ىالت
 ،أن تمنحنى فترة قصيرة قبل النفىأتوسل إليك 
 كأم ربما تموت القبالت األخيرة حيث أطبع

 .ىأوالد ىعم

 :قائمة" ىكريونت" "ميديا"طف تعفتس "ألفارو"ما عند أ
"Medea": (abbracciando le ginocchia del Re)  Io ti supplico, o Re, per la 

discendenza che aspetti da tua figlia , dammi tempo fino a domani sera. Partiro, ma 

concedimi questa tregua. Dimentica cio` che ti ho ditto nella mia ira. Ricorda soltanto 

come mi umilio ai tuoi piedi 

 ىوقت إل   ى، أعطنبنتكأتنتظرىا من  ى، بالذرية التأييا الممك، أتوسل إليك( محتضنة ركبتى الممك) :"ميديا"
ت بو إليك عندما كنت فى حالة تحدث ىالذ ىنسأو . ، سأرحل ولكن أمنحنى ىذه اليدنةنياية مساء الغد

 .تحت قدميك تذكر فقط كيف اخضع. غضب

                                                

(32) D. Henry and B. Walker., loss of identity: Medea superset? A study of Seneca's Medea, classical 

philology, vol. 62. no3, the university of Chicago press, Jul. 1967, p. 172. 
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 ىيفقط بدون طفمييا ولذلك ف "ميديا"ى قد أمر بنف "سينيكا"عند  "ميديا" ى مسرحيةف "كريون"أن ومن المالحظ
وبعد توسميا يرد . مع طفمييا ىسوف تــُنف ىفي "ألفارو"عند  ، أمامدة من اجل توديع ابنييايمنحيا  ىلك إليو توسلت
 :قائال ( 19)البيت  ىف عمييا" كريون"

"Creon": Fraudibus tempus Petis. 

 .تبحثين عن الوقت لمخديعة :كريون

 :لمممك "ميديا"بعد توسل  ىيأت ىنفس السؤال الذ" لفاروأ"مسرحية  ىف ىونر 
"Creonte": Che inganno stai meditando? 

 ؟ى خدعة الزلِت تفكرينأ ىف :"ىكريونت"

الرغم من خوفو مما  ىتستعد لمرحيل وذلك عم ىمنحيا يوما واحدا كميمة حت ىعم" كريون"النياية يوافق  ىوف
 .(  )ذلك اليوم ىيمكنيا فعمو ف

األبيات  ىالغناء ف ىيصبح الكورس وحيدا أمام القصر، ويبدأ ف "سينيكا"عند  "كريون"و "ميديا"وبعد انتياء حـوار 
 .البحر ألول مرة فى تاريخ البشرية، ويدور موضوع نشيد الكورس حول جرأة من أرتاد (79 -   )

  [ممك اثينا]" إيجيو"و  "ميديا"لقاء 

حيث أن شخصية  "سينيكا"ذلك المشيد ال يوجد لو مثيل عند  "ألفارو"عند  ىالمشيد الثالث من الفصل الثان ىف
 ىالذ ىأنيا قد وجدت المأو  "ميديا"تعتقد  "يجيوأ"وبظيور  ،(4 )"سينيكا" "ميديا"مسرحية  ىغير موجودة ف "يجيوسأ"

صوتو  نمن الخارج وتعرفو م" جيوأي"صوت  "ميديا"المشيد الثالث تسمع  ىفف .(5 )إليو بعد أن تنفذ انتقاميا أتمج
وتسألو عن  ."ميديال"ويقدم التحية  ىالمشيد الرابع من الفصل الثان ىف" يجيوأ"يظير وتدعوه إلى دخول منزليا و 

 ىجاء إلييا لكو  ،أنجاب أبناء ىلرغبو ف ىدلف إلى وحىقد ذىب  كان فيخبرىا انو "كورينتو"ى جاء بو إل ىالذ سبب
 .(6 )ذلك ىويوافق عم" يناثأ"مدينة  ىيا فمأن يستقب "ميديا"ثم  تتوسل إليو  ،تفسر لو النبوءة

  "ياسـون"و  "ميديا"

 أثناء ذلك  ىوف .الغاضب المشوش "ميديا"سموك  وصف ىفالمربية العجوز بعد انتياء الكورس من الِغناء تأخذ 
ال  "ميديا"، لكن ى تحاول أن تخفف من حدة غضبياىُمندفعة من القصر تتبعيا مربيتيا العجوز و  "ميديا"تخرج 

                                                

(33) Cleasby, the Medea of Seneca, p. 50.  

 ىيختمف عن يوربيديس أيضا ف" ألفارو"والجدير بالذكر ان ( 758- 66) األبيات من  ىنجد شخصية أيجيوس عند يوربيديس ف (4 )
" ميديا"تستطع لم  عندما" ياسـون"و " ميديا"بعد لقاء  ىبعض األشياء حيث نجد عند يوربيديس مشيد أيجيوس يأت ىىذا المشيد ف

بعدم الزواج واليرب معيا فتقرر االنتقام وخاصة بعد أن تقابل أيجيوس ويتوفر ليا المكان الذى تفر إليو بعد االنتقام، " ياسـون"أقناع 
أيضا في أن أيجيوس " ألفارو"بين يوربيديس و  ، ونالحظ االختالف"ياسـون"و " ميديا"يأتى مشيد أيجيوس قبل لقاء " ألفارو"أما عند 

لتفسر " ميديا"فان أيجيو قد قصد " ألفارو"أما عند  -عند يوربيديس يبحث عن رجل حكيم يدعى بيثيوس بن بيمويس ليفسر لو النبؤة 
 .لو ىى بنفسيا ما ذكرتو لو النبؤة

(35) A. Balduino, Corrado Alvaro, seconda edizione, U. Mursia Milano, 1972, p. 92.  

(36) http://www.disp.let.uniroma1.it/fileservices/filesDISP/19_BIANCOLATTE.pdf  
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بعيدا عن  "ميديا" ىبعد ذلك تنزو . ى االنتقام، ويزداد تصميميا عملمحاوالتيا بـل يزداد غضبيا حدة تُعـير انتباىا
 ىتر مكانيا الخفي حين  ىداخل القصر، لكنيا تتوقف فجأة ف ىطريقيا إل ىتيم بمغادرة المكان ف ىاألنظار وى

 . "ياسـون"

يجعمو يختار بين أمرين  ىبادئ األمر، فيبدأ محدثا نفسو عن حظو العاثر الذ ىبينما ال يالحظ ىو وجودىا ف
أو أن يعرض نفسو لمموت  "ميديال"وبذلك يكون غير مخمص  "كريون" ةبناكالىما صعب فإما أن يقبل الزواج من 

 (7 )(7 4-4 4) األبيات ىف "ميديا"الممك حتى يظل مخمصا لزوجتو  ةبناحين يرفض الزواج من 

Iason:  periculis peiora: si uellem fidem 

praestare meritis coniugis, leto fuit      435 
caput offerendum; si mori nollem, fide 

misero carendum. Non timor uicit fidem, 

 أن أكون مخمصا وددتلو  :"ياسـون"
 ،ى أن أتقدم لمموتينبغ ،ىلمعروف زوجت

ذ لم   أمان ىلمموت ألكون ف ىسأتقديم ر  ىف رغبأوا 
  .اإلخالص فخو اليقير ن بعيدا عن اإلخالص المقيت فم

ويشاىدىا  "ميديا"لية أن تساعده فيما فرضو القدر عميو ثم بعد ذلك تظير حديثو لنفسو أيضا يدعو اآل ىوف
ون أن ينتبو كل تقف المربية العجوز صامتة تراقب من بعيد ما يدور بينيما د  بينما ،ويصفيا بالجنون "ياسـون"

 .منيما إلى وجودىا

و توتسعد لعود" ىجاسون"خطوات  "ميديا"تسمع  ىنياية المشيد الخامس من الفصل الثان ىفف "ألفارو"ما عند أ
 .بمفردىا" ىسونجا"ل خادمتيا عن مظيرىا كيف يبدو كما تطمب من الخادمة أن تتركيا مع أوتس

" ىجاسون" ىحين ير  ى، وفى من المشيد السادسالفصل الثان ىف" ألفارو"عند " ىجاسون" و "ميديا"لقاء  ىفيأت
حيث  ،"سينيكا"بدء األمر، كما عند  ى، وال يحدث نفسو فيثو إلييا مباشرةالمسرح ويوجو حد ىعند دخولـو إل "ميديا"

خر وجيا آل، إذ يقف كل منيما أمام اى التراجيديةف ىيبدأ أكبر مشيد رئيس "ميديا"ند لقائـو مع عو  "ياسـون"يدخل 
موقفيا منو  ىتنس دما تراهعن "ميديا"، لكن سموكو نحوىا ومعاممتو ليا رمن ناحيتو أن يبر  "ياسـون" ، يحاوللوجو

، وما ىقسوة االتيام الموجو إلييا وصعوبة موقفيا الحال ىِدفــاع طويل قـائم عم ىاالنتقام وتنطمق ف ىتصميميا عمو 
ى ، كما توجو إليو كل عبارات اإلقناع وتستخدم معو كل الطرق لكىالماض ىمن خدمات ف "ياسـون"ى قدمت إل

 (. 8 5)البيت  ىف (8 )"ثاكورن" تغريو باليروب معيا من
Medea: nos confligere. certemus sine 

 .فمنقاتل سويا. فمنحارب معا :"ميديا"

                                                

(37) Henry and. Walker., Loss of Identity: Medea Superest?: A Study of Seneca's Medea, 

Classical Philology, p. 170. 

(38) http://innharmony.blogcu.com/medea-seneca-vs-euripedes-by-david-hayes/5014967  
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 (514)البيت  ىفو 

Medea: Innocens mecum fuge. 

 بال ضرر ىاىرب مع :"ميديا"

ابن بيمياس  –" اكاستوس"وانتقام  "كريون"، ويبرر ذلك تبريرا ظاىريا بخوفو من سطوة لكنو يرفض خطة اليروب
 (9 )(516-515)البيتين  ىف - "ياسـون"عم 

Ias: Et quis resistet, gemina si bella ingruant       525 

Creo atque Acastus arma si iungant sua? 

 مزدوجانوم إذا طاردتنا حربان اومن يق :"ياسـون"
 ؟جيوشيما "كاستوسأ" و "كريون"لو وحد 

 .معا" تونيكور "فكرة اليروب من " ىجاسون" ىعم "ميديا"تعرض  "ألفارو"كذلك عند و 
Medea: Fuggiamo insieme. Lo abbiamo sempre fatto. sia pure per morire  insieme 

come abbiamo sempre azzardato 

 .لعمنا نموت سويا كما كنا دائما  نخاطر سويا. لنيرب سويا فغالبا ما قمنا بذلك :"ميديا"

عان اليرب يويبرر ذلك بأنيما ضعيفان وال يستط "ميديا"فكرة اليروب مع " ىجاسون"أيضا يرفض  "ألفارو"عند و 
 ."ىكريونت"بل عمييما الخضوع لسياسية 

Giasone: Come due vagabondi? Noi potevamo perire tornando con l’Argo, 

insieme con cinquanta compagni. Il fiore della Grecia….. 

Ma sparire come due rospi schiacciati sulla strada?................. 

E Giasone e` costretto a piegarsi alla miserabile politica. 

ـــكنا نستط ؟ كيف الثنــــين بال مـــتأوى :جاسونى ـــ ــ ــيع العودة مرة أخـ ــــبالسفي ىر ـــ  رب منـــنة أرجو مع ما يقـــ
 ىعم مدىوسينى كزوجين من الضفادع لكن أال نختف... طال اليونان خمسين بطل من زىرة أب

 .ةلتمك السياسة البائس ىينحن مجبر ألن" ىجاسون"و  .....الطريق؟ 

ساعدىا  في االنتقام وتميب حماسيا من خالل وسائل ت ىعم "ميديا"لكن كل ىذه الُمبررات تزيد من تصميم و 
 .تنفيذ عممية االنتقام

ولكنو  ىمنفال يترك ليا الطفمين يذىبان معيا فى أن "ياسـون"تطمب من  "سينيكا"عند "ميديا"الجدير بالذكر أن و 
أنيما ولديو فتقرر االنتقام  "ياسـون"لم ؤ ما ي ىيدييا عم "ميديا"يرفض لشدة حبو لولديو فيما سبب حياتو وىنا تضع 

 . (541- 54) البيتين ىفمنو عن طريقيما 
Medea: tantum fugae 

habere comites liceat 

                                                

(39) Cleasby, the Medea of Seneca, p. 51. 

 مسرحية ميديا   ىف -ابن بيلياس عم ياسون –والجديس بالركس أن يىزبيديش لم يركس اكاصتىس 
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 عظيم جدا لو يسمح :"ديامي"
 ىبالمنف ىمع ىببقاء أبنائ ىل

 (545-544) البيتين ىوف
Ias: Parere precibus cupere me fateor tuis; 

Pietas vetat: 

 تمبية توسالتك ى فىاعترف برغبت :"ياسـون"
 .ىيمنعن( نحو الطفمين)لكن الشعور بالواجب 

 ى، ففى االحتفاظ بالطفمين معورغب ف" ىجاسون"والطفمين ولكن  "ميديا" ىبنف "ىكريونت"فقد أمر  "ألفارو"ما عند أ
بيما فتتألم  ىقصر الممك ويخبرىا بأنو سوف يعتن ىمعو إل ايطمب منيا أن تجيز الطفمين ليأخذىم "ميديا"حواره مع 

 .ى قصر الممكطفمييا أن يصبحوا رىينة ف ىلذلك خوفا عم "ميديا"
Medea: Me li porti via? Ah E` il pegno che tu e il Re vi prendete per essere sicuri di 

Medea. 

 ."ميديا"منوا شر أه سوف تجعميما رىينة أنت والممك حتى تآ! سوف تبعدىما عنى :"ميديا"

إقناعو باليروب معيا،  ىأنيا غير قـادرة عم "ميديا"ختام الحوار عندما تكتشف  ىف "سينيكا"ومن المالحظ عند 
أثناء  ىإساءة وجيتيا لو ف ىأ ىفأنيا تتظاىر بأنيا قد رضيت باألمر الواقع وتطمب منو أن يتذكرىا بالخير وينس

 .( 4)غضبيا
Medea:   haec irae data oblitterentur. 

Ias:   Omnia ex animo expuli. 

(Seneca,Medea, vv.556-557) 

 .ىإلييا غضب ىدفعن ىتمك الكممات الت ىلتنس: "دياــيـــم"
 .ىمن نفس ئلقد طردت كل ش: "ياسـون"

 ةبالقرب من نياية التراجيدي ىالغريمان وجيا لوجو سو  ىالمكان، ومنذ تمك المحظة ال يمتق "ياسـون"ثم يغادر 
 .( 4)طفمييا "ميديا"حيث الموقف الحاسم عندما تقتل 

  "ياسـونب"بعد لقائها  "ميديا"موقف 

، ثم سرعان ما ى تنفيذ عممية االنتقامصراحة أنيا قد صممت عم "ميديا"لممكان تعمن  "ياسـون" ةوفور مغادر 
لتنفيذ عممية  ى، لتشرح ليا كيف ستكون الخطوات األول( 57-568)يتيا العجوز فى األبيات مرب ىتتوجو إل

بعد ترسميما ىدية لمعروس، ولكن  سوفبية االنتقام حيث تخبرىا بأنيا لدييا ثوب ىديو من الو الشمس وقالدة ذى

                                                

(40) H. Funke, Seneca Medea 556-57,  Classical Philology, Vol. 70, No. 4, (Oct., 1975), p. 273.   

ل من مواقف نيكا قد قليبذلك يكون س مشهد واحد ىقد ادمجهما سينيكا ف مشهدين ىياسون فميديا و ىنالحظ أن عند يوربيديس يلتق ( 4)

 .لفارو أكذلك عند المواجهة بين ميديا وياسون و
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 "ميديا"ور خروج وف، تتبعيا المربيةو  "ميديا" تخرجثم ، (41)تمطخيما بالسم القاتل ثم يحمل طفمييا اليدايا لمعروس
مكانية تعرض  "ميديا"بعد أن أفزعو غضب ( 669-579) األبيات ىد طـويمة فانشإ ىينطمق الكورس ف المتزايد وا 

وينقسم ىذا  .، وأفصحت عنيا لُمربيتيا منذ لحظاتى أشارت إلييا الزوجة الغاضبةلتنفيذ خطة االنتقام الت "ياسـون"
، ثم لطبيعة تفوق قوة الزوجة المنتقمةا ىاألول يكشف الكورس فيو عن أنو ليس ىناك قوة ف: نجزئيي ىالنشيد إل
سيطر عمي البـحر وأخضعو لسمطانو لكنو اليوم ُمعرض  ىالذ "ياسـون" حراسة ىعمل عمت ىلك ةلياآل ىُدعـاء إل
" أرجو" ظير السفينة ىالذين شاركوه الرحمة عم "ياسـون"ُزمالء  ىمن النشيد فيو يشير إل ىأما الجزء الثان .لمخطر
 .( 4)كل منيم مصيرا مروعا ىفمقد قاس

أصوات االحتفال بزفاف  "ميديا" وتسمع ىيبدأ المشيد السابع من الفصل الثان" ىجاسون"بعد رحيل  "ألفارو"عند و 
الزواج من  وايم يتمنكمف" ىجاسون"فتسمع صوت الشبان يغنون بأنيم يتمنون أن يكونوا مكان " كريوسا" و" ىجاسون"

جل حضور أوتطمب منيا أن تجيز الطفمين من " ىنوسيد"مربيتيا  ىإل "ميديا"ثم تتحدث " كريوسا"األميرة الشابة 
 .عمييااليدوء الظاىر  ىذا من ىبأنيا تخش "ميديا" "نوسيدى" تخبر. ى قصر الممكالحفل والذىاب إل

Nosside: La tua calma mi fa piu` paura di ogni tuo prodigio 

 معجزة لكِ  ىأكثر خوفا من أ ىىدوئك يجعمن :ىنوسيد

ال ىدايا إرس ىفقط بأنيا تنو  "ىنوسيد"لكنيا تخبر فعمو  ىحد من المربيات بخطتيا وما تنو أ ىأ "ميديا"وال تخبر 
، عميو من خطة لالنتقام ىأعمنت لمربيتيا ما تنو  ىالت" نيكايس"عند "ميديا"عكس  عمى ،قيمة لمعروس مع الطفمين

الكثير من  فيو بوىذا التاج  ىتقول أن قصر الممك ليس بحاجة إل ىالتاج الذىب" ىنوسيد"وعندما تري المربية 
 . الذىب

Nosside: Credi forse che alla reggia manchino di corone? 

 .قصر الممك تنقصو تيجان ىل تعتقدين أن :نوسيدى

" ىنوسيد"المشيد بخروج  ىوينتي (44)ىبالتاج الذىب" كريوسا" بأنيا تريد أن تنبير" ىنوسيد" ىعم "ميديا"وتجيب 
 ."ميديا"لتجييز الطفمين لحضور الحفل كما أمرتيا 

 ىوالفزع وتـُمق تدخل المربية العجوز مندفعة وقد سيطر عمييا الُذعر "سينيكا"عند  الكورسوبعد انتياء نشيد 
ن لنوع م "ميديا"بالحيوية لكيفية تحضير  ئالحقيقة وصف مم ى، إنو ف( 9 7- 67)األبيات  ىف منولوج طويل

                                                

(42) Cleasby, the Medea of Seneca, p .55.  

 :اوظس ."ىالرودس البولمونيوس" قد اخذ مادتو عن أبطال السفينة من ممحمة االرجونوتيكا" سينيكا"يبدو أن و ( 4)

J. D. Bishop,The chotal Odes of Seneca's "Medea", The Classical Journa, Vol. 60, No. 7, The 

Classical Association of the Middle West and South, Inc., 1965, pp. 314-315. 

لم تبرر و  األمان لطفمييا، ىمن أجل الحصول عم" لكريوسا"أنيا سوف ترسل ىدايا " ياسون"تخبر " ميديا"أن " يوربيديس"يالحظ عند  (44)
 ".سينيكا"سبب إرسال اليدايا عند  "ميديا"
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 تنطمقو  ،(45)نحوىا "ميديا" اندفاع عند، وبعد ذلك تتوقف المربية عن الحديث السم يفوق كل أنواع السموم قوة
حيث تبدأ حديثيا  ،(46)(848- 74)األبيات  ىمونولوج طويل ف ىف "سينيكا"بعبارات غامضة نظميا  "ميديا"

تتطمب من تمك  ىفي ىالعالم السفم ىقائمة من المعذبين ف ىثم تستدع ىلو العالم السفماباستدعاء أرواح الموتى و 
 ىف ئانو طالما كل ش "ميديا"، ثم تؤكد ذبين ليشاركوا فى عممية االنتقاماألرواح الشريرة أن تطمق سراح ىؤالء المع

   .((47"ىىيكات"نظام الكون مستقر فسوف تنفذ انتقاميا وتقدم األكاليل لمربة 

يمر عابرا  "ألفارو"ن أف األعشاب السامة والحياتمن قوائم  "سينيكا"يذكر ما يذكره  فنجد انو ال "ألفارو"أما عند 
  .صيل عن األعشاب السحرية المستخدمةالميدايا السامة دون ذكر تف "ميديا"تجييز  ىعم

جانب بعيد لتترك  ىإل "ميديا"من حديثيا العنيف يخرج الطفالن وتجنح  "ميديا"ى وبعد أن تنتي "سينيكا"وعند 
النشيد يصف الكورس  ىذا ىوف. (877-849) األبيات ىالتراجيدية ف ىلمكورس الفرصة لـُينشد نشيده األخير ف

وبين الكورس حوار  ذعر ويدور بينو ىمن نشيده حتى يندفع الرسول ف ىوما يكاد الكورس ينتي. مالمح جنونيا
دمر  ىوالحريق الشامل الذ "كريوسا"بنتو أو  "كريون"ل من، ويعمن الرسول موت ك( 89-879)ى األبيات سريع ف

حاولوا بيا إطفاء النيران تزيد النار  ىالت ويصف كيف حدث ما يخالف الطبيعة حيث كانت المياه ىالقصر الممك
 (48).اشتعاال

العروس مع الطفمين المذين  ىاليدايا إل "ميديا"ترسل  ىالمشيد الثامن من الفصل الثان ىف "ألفارو"أما عند 
انتباه شديد وتخبرىما بأنيما سوف  ىطفمييا وىما ينصتان إلييا ف ىإل "ميديا"وتتحدث  "ىنوسيد"المربية  اتصطحبيم

 .(49)الممك وسيحمالن إلييا ىدايا نةيحضران حفل زفاف اب

يما عن ما أصاب فيما بين" ىاليال" و" ىبيرسيد" تتحدث المربيتان" ىنوسيد"وبعد أن يذىب الطفمين مع المربية 
قد قاما بذلك عند " ىبيرسيد"و " ىاليال"ن اومالمحيا ف "ميديا" قد وصف حالة" سينيكا"فأن كان الكورس عند " ميديا"
 .ىالمشيد التاسع من الفصل الثان فى" ىاليال"فتقول " ألفارو"

Layale: Nel silenzio divampa il dolore. Crollano le speranze 

                                                

دورا أكبر لممربية مما ىو عند يوربيديس كما أن حديث سينكا عن السموم ال نجد مثيمو عند  ىنالحظ ىنا أن سينيكا قد أعطو  (45)
   .يوربيديس

حين يشير يوربيديس عرضا إلي إعداد ميديا لميدايا وتطعيميا بالسم فان سينيكا يخصص مشيدا لوصف ىذه اليدايا  ىونجد انو ف(46) 
تطعم  ىيديا قد جمعتيا من بالد وأماكن مختمفة وحفظتيا ليذا اليوم والوصف لطريقة التكانت م ىوالسموم العديدة القوية المختمفة الت

 .بيا اليدايا وتفاصيميا الدقيقة الغريبة
(47) J.G. Fitch, "Transpositions and Emendations in Seneca's tragedies", Phoenix, Vol. 56, No. 3/4, 

Classical Association of Canada (Autumn - Winter, 2002), p. 307.  

(48) http://www.ancient-literature.com/rome_seneca_medea.html 

اما  إجابات ألسئلة الكورس نظيره عند يوربيديس وهو عبارة عنب قصير جدا مقارنة" سينيكا" الجدير بالذكر أن حديث الرسول عندو

 :انظر .مع ميدياعند يوربيديس فهو عبارة عن حوار طويل 
Henry and Walker, loss of identity: Medea superset? A study of Seneca's Medea, p. 170. 

(49) http://www.teatrolelio.it/schedaprod.php?ID Spettacolo  
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 نيارت اآلمالأصمت تحترق من اآلالم   ىف: ىاليال

الممك بعد إفساد ُعرس من قصر  "ميديا" ىوولد" ىنوسيد" تعود ،ىالمشيد العاشر من الفصل الثان ىوف
 "سينيكا"وصف ما حدث لمعروس عند  ىوىنا حمت المربية محل الرسول ف –ما حدث  "ميديا"ى لإ ى، وترو "كريوسا"
الطفمين دعاىما " ىجاسون" وحين لمح، ين الذين أخذوا يداعبون الطفمينالترحيب من الحاضر وتذكر أنيم لقوا  –

بداخمو اليدايا، ولقد أنبير  ىالصندوق الذ" ىنوسيد"، وحينما أصبح الطفمين بالقرب من العروس فتحت منو لالقتراب
لك وبالفعل قدموا ليا ذ ىلم تستطع أن تقاوم جمال التاج الذىب" كريوسا" أن، لجميع بسحر التاج الذى يـشع ضوءاا

، ولكن بعد ألنيا ىدايا مميتة "ميديا"بعدم االقتراب من ىدايا  "ىكريونت"، وىنا صرخ الكنز الثمين وأمسكتو بأيدييا
 ".ميديا"وقد شحب لون العروس وأرتعش جسدىا بمجرد أن أمسكت بيدايا  ( 5).فوات األوان

، فارتعدت "ميديا"لعروس قد ماتت بسب ىدايا نتشر الخبر بأن ااعندئذ امتالء القصر بالشغب والخوف، و و 
والطفمين البريـئين  ىالممك تستعطفو أن يتركيا تذىب ى ىالطفمين وركعت تحت قدم ىمن الخوف عم" ىنوسيد"

 ".ميديا" ىوولد ىوتركيا تذىب ى ،طمبيا" ىكريونت"وأجاب الممك 

من جمب ىدايا  ىبنزول المعنات عم" كورنثا"صوت صياح أىل وعند خروج المربية والطفمين من القصر يعمو 
لم " ألفارو"عند  "ىكريونت"والجدير بالذكر أن ، " ىكريونت"لموت ابنة الممك  ىسأنزلت بيم الحزن واآل ىالت" ميديا"

 ىقيد الحياة عم ىعم "ألفارو"عند  "ىكريونت"بقاء  ىفة إلباإلضا ،"سينيكا" عند" كريون"مثمما فعل  يندفع نحو أبنتو
 .( 5)عند محاولة إنقاذ ابنتو" كريون"حيث مات  "سينيكا"خالف 

قيد الحياة مخالفا بذلك األسطورة وكتاب المسرح  ىعم" ىكريونت"قد إنفراد ببقاء " ألفارو"ومن المالحظ أن 
 .السابقين لو

 مقارنة بنظيره اقصير جد" كريون" قصر ىفيو ما حدث ف ىيرو  ىالذ "سينيكا" نالحظ أن حديث الرسول عندكما 
عند  ىتفعمو الخادمة نوسيد ئباليروب نفس الش "ميديا"بعد حديث الرسول تنصح المربية  "سينيكا"ند ع، و "ألفارو"
 ."ألفارو"

الطفمين فتـأمر  ىبخوف وقمق عم" ميديا"حدث في القصر حتي شعرت  نتيت المربية من رواية ماأوما أن 
" ىبيرسيد" و" ىاليال"من  كال" ميديا"، ثم تخاطب الفراش ىغرفتيما ليستريحوا عم ىأن تأخذ الطفمين إل" نوسيدي"

 اعلكن ولدييا ال يستطي من أفراد الشعب المطالبين بالقصاص منيا وطفمييا، بأنيا تستطيع أن تتحمل ذلك الحشد
ستسمم  ىيريدونيا في ل أن كانواءمن خمف الباب، تتسا" ميديا" الناس تحدثيما يتعالي صوت ىؤالء وعندم، (51)ذلك

بكل  "ميديا"، فتظير ليم قتل طفمييا ىإل" ميديا"، مما يدفع  وطفمييا ىبوا بأنيم يريدونيا ىلكنيم يجينفسيا ليم و 
تمت الطفمين لتحررىما من الخوف ق" ميديا"أن  ىعم"ألفارو"، وىنا يؤكد بجثتيما إلييم ىولدييا وتمقجرأة بعد أن تقتل 

                                                

(50) http://www.griseldaonline.it/formazione/medea_matarazzo.htm 

(51) http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/mito-medea-euripide-ad-alvaro  

(52) http://www.ilpendolo.info  
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فمن  ( 5)أعدائيا ىاعتقدت أن قتميما بيدىا أقل سوء من قتميما بأيد ىفي أيدي أعدائيا، ىوخوفا من أن يقتموا عم
حيث تقول  ىبل لخوفيا عمييما من الفقر وأخطار النف" ىجاسون"المالحظ أيضا أنيا لم تقتل الطفمين النتقام من 

 ":ميديا"
Medea: 

(con voce spenta) Essi non hanno piu` da temere. Ormai, ne` il padre, ne` la 

madre, ne` gli uomini. 

  :ميديا
 .ال من األب وال من األم وال من الرجال ،ىما لم يعد لدييما خوف اآلن( عوربصوت مذ)

كان يستعطفيا فيو من أجل أال تقـُتل  ىالذ" ميديا"مع  "ياسـون"إنو حذف حوار  ىف "سينيكا"عن  "ألفارو"ويختمف 
لم يتحدث إال بعد أن ألقت  "ىجاسـون" "ألفارو"ما عند أ مت، ولكنو لم يستطع أن يقنعيا،بما فع ىوتكتف ىاالبن الثان

 .ىأبنائ ىأبنائ I miei figli  Ragazzi miei، صارخا االطفمين ىبجثت "ميديا"

بشكل  "ألفارو"المسرحية عند  ىوتنتي ،وطفميو" كريوسا" ألميرةلموت اقيام المراسم الجنائزية " ىجاسون"من يعثم 
 "ميديا"المسرحية في حوار بين  ىتنتي ىالمشيد الثالث عشر من الفصل الثان ىفف "سينيكا"حدا ما عن  ىمختمف إل

صمت وحزن شديد ثم يتحدث بصوت  ىف "ىكريونت"حيث يبدأ المشيد بدخول " الرسول" و "ىكريونت"و "ياسـون"و
بنتو وكيف أنيا فقدت ما حدث أل "ىكريونت"، حيث يصف "ىجاسـون" ىمرتعش ويدين مرتعدتين موجيا حديثو إل

 اخمف ولديو إلنقاذىم" ىجاسون"ىو خروج " كريوسا"خر ما شاىدتو أأن  المسموم "ميديا"ىدايا  أن لمستحياتيا بعد 
 .الحياة ت، ثم فارق"كورنثا"من غضب شعب 

ال  أن ،، وقدموا النصيحةأفعالنا، ليحكوا عن "نتويكور "ىل أ قد رحلالمسرحية عند رحيميا قائمة  "ميديا"وتختم 
بيروب المسرحية  ىتنتي "سينيكا"ولكن عند  األقوياء،وال من  األثرياءالسمطة وال من  ىيكن احد من البشر من ذو 

من انتقام وأن " ميديا"ولكن ما حققتو . (54)تيرب ِبـال عقاب "ميديا"تركت  ىلية التلظمم اآل "ياسـون"شكوى و  "ميديا"
 .أيضا األذى فقد فقدت طفمييا ىالحق بيا ى دزوجيا الخائن فيذا االنتقام ق ىفيو انتصارا عم ىكانت تر 

بل " لسينيكا" "ميديا"مسرحية  "ليمة ميديا الطويمة"لم يحاك من خالل مسرحيتو " ألفارو"أن  ىم نصل إلاالخت ىف
 .، مما يجعمو عمال مميزا ذا طابع خاصى عممو من إبداعاتو وفكره ومبادئوإل ىأضف

 ىدى سيد أحمد السيد
 

                                                

(53) B. Schäfer, S. Hans-Jürgen, S. Martin, Antiquitates Renatae: deutsche und französische Beiträge zur 

Wirkung der antike in der Europaischen literature, Konigshausen & Neumann, 1998, p. 335.   

(54) J. M. Berry, The Dramatic Incarnation of Will in Seneca's Medea, Journal of Dramatic Theory and 

Criticism, Spring 1996, p. 16. 

الذين يموتون ضحايا أخطاء غيرىم فان إما يوربيديس فيختم مسرحيتو بنشيد الكورس يقول فيو أن ما حدث من شر لألطفال األبرياء 
بيده الميالد كما بيده المصير  ىال يغمب والذ ىأية حال بمشيئة اإللو مما يجعل البشر يشعرون بالقير أمام حكم اإللو الذ ىذلك عم

 .يكون نيايتو الموت ىالتعس الذ


