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 :مقدمة البحث
[ .ق.م 07–91]”P. Vergilius Maro "ا بابمياااف جرليمياااف ناارر  ىأراد الشاارعر الراناار 

[ أن يسااالم أنلااارد اات لااار ات الشااا ب الرانااار ى  .ق.م 91–91] ”Aeneis”لنمحناااإل اا ياااردة  بكتربتاا   
"  اأراد أن ي مااى ناان شااخن الشلصاايإل الرانر يااإل Latium"طن هاا ا الشاا ب م ماايم  تيااام اكيااا اسااتا 

اللياادة برل اارلم اليا اار ى الراناار ى   رجتاا   ن  اا يااردة اللااديرة بر حتاا اال اا  تااداال. اأظياار جرليمياااف جااى 
مفاااإل  بت قااام الاااب ض عبااار البحااارر نااان اساااير ملاااى ميطرليااار انااادن اليا ااارن ال رهااار النلت القاااديم  اعمنااا   

 (9)البحر النتاسط  اجينر حال   اطن ليم.جى ااتلر هم نن ب ض الندن االل ر الن تشرة 

ن ياا يااااردة عمااااى  يااااأل االياااار ة االاديساااايإل  تماااا  النمحنتاااا إل  رر جرليمياااااف جااااى  ساااال  لنمحنااااسااااا 
". م  أن الكتااب السااتإل الالااى ناان Homerusن كتبيناار الشاارعر اليا اار ى هااانيراف "ين المتااياللرلاادت

 يردة  تنت صيرتتير عمى  ياأل الاديسايإل  حياث الت قام االترحارم نان نكارن ملاى الار حتاى يصام اا
بدايااإل الكتاارب السااربس. االسااتإل كتااب اللاار  جااى "  بطاام اا يااردة  ملااى م ماايم  تيااام Aeneasأي ياارف "

 (9)لرالت عمى  يأل االير ة  حيث الحرب االقتم اظيار أبطرم ص رديد جى سرحرت القترم.

أشا رر هاانيراف تتنيا  ب  عتياار ال كارياإل  جخحادارير تادار حااام أبطارم  كاار  ايارا  تماا   كر ات
الحاااداث ن شااادان  كاااار عماااى لنياااار نااان الرساااتقراطيين الااا كار. أ  أن النلتناااس الااا   يصاااار  

                                                 
(1) C. R. Beye., Ancient Epic Poetry, Homer, Apollonius and Virgil; Cornel university 

Press, Ithaca and London, (1993), P. 220.; Cf., H. J. Rose., A Handbook of Latin 

Literature, From The Earliest Times to The Death of St. Augustine; University 

Paperbacks, Methuem & Co LTD: London, (1967), pp. 236, 237, 248.; Cf., J. 

Higginbotham., Greek and Latin Literature; A comparative Study, London, (1969), pp. 

166-167.              
(2)

 
K. W. Gransden., Virgil, The Aeneid, N.Y., (1990), p. 29, 113.; Cf., K. Quinn, Virgil's 

Aeneid, A critical description, Toronto, (1969), pp. 41-46.                                                   
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هانيراف جى نمحنتي  ُيقدر رقرجإل الرلم أكرر نن رقرجاإل النارأة  االرلام هاا السايد النسايطر جاى  لا  
  (9)ال صر.

رراا عماى  فاف الا يألك جكارن الرلام الا كر هاا ساا د لرال الُكّترب اليا ار يان نان ب اد هاانيراف ا 
ن كر ات الشلصايإل النحارياإل لم نام الدباى انارأة  كنار ا نحار الحداث  النحار  االاداجس ليار  حتاى اات

اليا ار ى  . اارث الدب الالتي ا  عان الدبأا الكانيدياإلها الحرم جى ب ض النسارحيرت التراليدياإل 
ع القاا ين  اهاا رب السارة شر  تم  الرقرجإل ال كاريإلك جرلرلم ها النم  أا النير  اها  رئد الليش انُ 

. الااارال جرليميااااف جاااى نمحنتااا  اا ياااردة بيااا   الرقرجاااإل ال كارياااإل  لنياااساالناااداجس ع يااار احرنييااار أنااارم ال
ام  ب ااد نشااقإل  ملااى شااااط  ليبياار    يصاام جااى الكتاارب الرحرلااإل   ر  شاالرع ر  حررباانُ  ال اام بطاام نمحنتاا   

أرنمإل لنيمإل  ايإل شلرعإل  كر ت  د حطت رحرلير "  اهى Didoُتدعى ديدا "حيث تحكم ه ر  انرأة 
هى اللر   ن   ا ت  ميم نضى  بتم  الراضى ااتل ت ن ير ننمكاإل ليارك اه ار يصايب جرليميااف 

  لنيار  بصدنإل انفرلخة تير نتا  إل.

نان  كر ات تاردرم شلصيإل  سرئيإل ليست كبر ى الشلصيرت ال سارئيإل  التا  م  الد القررئ  فس  أن
 باام لاااد  الكتااارب اليا ااارن أا حتاااى الرانااارن. جياااى ليساات بااارلنرأة ال الاااإل  التاااى تقباااس برلبيااات  ت ساااأل 
ال ااااام اترعاااى شاااائان ن  ليااار ا الياااار اأا دهااار  اترا اااب اتشاااارر  لااادم الردناااارت ن  ليااار العناااارم 

فترة ال  راال الن تظرة لنان يتقادم للطبتيار  اليسات برلشلصايإل التراليدياإل التاى الن  ليإل  اليست هى برل
الك يار شلصاايإل لديادة اجرياادة  .نتااررااإل حمات بيار كرررااإل  تيلاإل لطخهاار أا لطاخ نناان حاليار أا لم  اإل  

جى تصايرهر عمى القاررئك م  الاد القاررئ  فسا  أنارم انارأة حركناإل  نمكاإل تحكام شا ب اتادير ننمكتيار 
ا حترام االقبام نن اللنيس. اهاى احيادة باال  اج أا الاد  يحرصارهر لياران نان  رليإل  اتمقى  بكفرالة ع

                                                 

 ال ادد الساردف  كمياإل السيد لربر نحند: "لاا ب نن نشرركإل النارأة جاى الحاراب اليا ر ياإل القديناإل"  أاراق كالسايكيإل. (9)
  .917ا981  ص ص 9776اآلداب  لرن إل القرهرة 

Cf., J. Donaldson., Women: Her Position and Influence in Ancient Greece and Rome 

and Among Early Christians, press New York, (1973), p. 11.; Cf., C. R. Beye., op. cit., 

p. 66-67.                                                                                             
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اهى أرنمإل اجيإل لا كر   اليار   (9).النما  االنراال الرلرم  ال ين كرن الب ض ن يم يرتبير  الإل ل 
رم اهاااى كريناااإل نضااايرجإل ترحاااب برل ربااارال اتكااا (9)ت عماااى  فساااير عيااادا  ب ااادم الااا ااج نااان ب اااد . ط اااا 

   (9).اجردتيم  رتم طبي إل أصمير ال   يتني  برل  ا نس ال ير

جى تطار ات ارنى لاد  القاررئك حتاى يت ارا عماى لنياس لصارلير  ”Dido“اتظم شلصيإل ديدا 
اتركيبتير ال فسايإلك نان لاالم أ االيار اأج رليار التاى يرّكا  عمييار جرليميااف دان التادلم ن ا  بشارح أا 

 اا ياااردةجرليمياااف نفرلاااخة للنيااار  ع ااادنر تقرباام تمااا  النمكااإل بطااام  اااد باصااا لمشلصااايإل  اتياار. ايُ 
أي ياارف  الاا   اصاام ملااى ننمكتياار اهااا بااال اطاان اآلن  جتتحاار  عرطفتياار  رحيتاا  اينماا  حباا   مبياار 
ايسيطر عمييرك انن رم تتبرأ هى نن  سنير ال    ط ت  عمى  فسير ب ادم الا ااج ب اد ناات  اليار. 

ملاى لاارهار جاى ننمكتيار  رطرلاإل  م  أ ا   قايم ايبقاى  ى أي يارف حتاى يُ ماعارتم نر  دنت  نن عاراض 
اايُ  تناارم رحالتاا   اع دئاا  تصاايبير ليبااإل أناام اتااب ض اللاا ف الطاارااد  اتساات  م فض  م عميياار الرحياام اات

ات تحار   –  االطارااد ىالقرطارل –الم  رت عمى أي يرف اتتاعد ب ادااة أبدياإل انساتنرة باين الشا بين 
   (4)لسيا اتنات.طرع إل  فسير بر

                                                 

"  اأ ياار تتحاارج ناان هاا   ال رطفااإلك ل ياار  ط اات عمااى Annaع اادنر  كاارت دياادا نشاارعرهر  حااا أي ياارف للتياار أّ اار " (1)
لكريااار نااان الرلااارم االنماااا    فسااير عيااادا  ب ااادم الااا ااج ب اااد نقتااام  اليااارك جاااذن ألتيااار اّ اار هاااى التاااى تااا كرهر برجضاااير

 ن جيااى جااى حرلااإل ملااى  اج ي رصاارهر ايساارعدهر جااى تخساايف ناادي تير:االنااراال النحيطااين الاا ين كاار اا يرتبا ياارك ااآل

Cf., Verg. Aen., IV. 31-44.  
(2) Verg. Aen., IV.  15-19.                                                                                                                        

 نمكإل ديدا نن أصام جي يقيإل  اأن الفي يقيان يتني ان برل  ا نس اآللرين.ي كر جرليمياف أن ال (3)
Cf., Verg. Aen., I, 302-303. cf., C. R. Beye, op. cit., p. 233.                                                                                                                  

صااارة شلصاايإل دياادا جااى الكتاارب الرابااس   لاا  الكتاارب الاا   يتاااار  جياا  البطاام أي ياارف ايتاار  النلاارم لمنمكااإل ( تكتناام (4
دياادا حتااى تسااتطيس أن ت باار عاان  فسااير انشاارعرهر  اهااا كتاارب  ا تاليفااإل لرصااإل تلنااس بااين الترالياادير االنمحنااإل  

 ارار أي يارف برلرحيام   912اا901اأبيارت  تصاار حاب ديادا لي يارف  81اا9اينكن تقسيم الكترب ملى الل اال الترليإل 
لاى لاارهار  اع ادنر تفشام لطاإل 916ا916اجى  لملاالص نان حيرتيار جاى  تحرام ديدا أن تر ي  اتق    برلبقرال ن ا  اات

جخ يار تناات جاى البيارت  691اا229برلف ام    اع ادنر يرحام ع يار229اا274تاالا  الناات جاى  رام 279اا427البيرت 
 . 619ا697
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اا ياااردة  االتااا  أصااارب بيااار  جاااىديااادا التاااى  ااادنير جرليميااااف برلكتاااربين الام االراباااس  ىجيااا   هااا
عااردة القااراالة جااى تماا  الشلصاايإل  اتحمياام تركيبتياار اا ف ر تياار   لنيااار  بصاادنإل. الكاان نااس التركياا  اات

صايرت  كارياإل ا سارئيإل  لد أ ير عبررة عن أصداال لشلصايرت أدبياإل يا ر ياإل نلتمفاإل  المايط نان شل
عديدة. استطرع جرليميااف نان لالليار أن يظيار  درتا  عماى اللماق اااباداع اا ساتفردة نان  راالاتا   

 (9).االترريخ الرانر ى ىاليا ر  ىاأظير بير س ت  الن رجيإل االرقرجيإل برلتراث الدب

رم نمحناااإل " أبطاااAiax" اأياااركف "Achilleusم  تلناااس شلصااايإل ديااادا باااين كااام نااان أليمميااااف "
             ليااااااااااانيراف  اال ناااااااااام التراليااااااااااد  أيااااااااااركف لمشاااااااااارعر التراليااااااااااد  ساااااااااااجاكميف " Ilias"االياااااااااار ة 

"Sophocles" اهااى صااد  أيضااار  لشلصاايرت  سااارئيإل نراام الفتاارة  راسااايكر ."Nausica  اب ااإل نمااا  "
م ال اااان لياااانيراف  االتاااى باااردرت بتقااادي "Odysseia" بنمحناااإل الاديسااايإل" Phaeaces"الفرياااركيين 

ع ادنر اصام ملاى ننمكاإل أبييار. اجاى متاراال ديادا لي يارف  لاد " Odysseus"ساياف ياالنسرعدة لاد
ع اااد هاااانيراف جاااى  "Circe" االسااارحرة كيركااى "Calypso" بساااايأ ياار صاااد  لكااام ناان الحارياااإل كرل

           " ع اااااااد أبالما يااااااااف الاااااااراد  Medeaالاديسااااااايإل   اجاااااااى تضااااااابير اسااااااالطير جياااااااى نرااااااام نيااااااادير "

                                                                                                                            
Cf., K. Quinn, op. cit., P. 51, 135 - 137.; cf., C. R. Beye, op. cit., P. 233. 

 لشلصايإل ديادا يلب نالحظإل اعتنرد جرليمياف عمى الرن يإل جى تركيبت  لنمحنإل اا يردة بشكم عرم   اجى تصااير  (1)

حاب  إل ا  ات جاى. م  ترن  ديدا ملى رالرإل نستايرت جى تصايرهر ع د جرليميااف: الام كنمكاإل تراليديالرص بشكم
رحرلإل لاام  الرر ى أ ير تلسيد اتشليص لننمكإل  رطرلإل عداة رانر ارنا  لمحاراب البا ياإل  االنساتا  الررلاث ترنا  

جرليميااف بيا ا الرنا   عمييار. لقاد لارال  الرانرن نان ا ساتحاا الشرق التى  بد لألبرطرة ك ا  ان ريرتجي  ديدا ملى 
هاى النصاردر التاى اعتناد عمييار  لقررئ  ه ا  جينار اراال ديادا نان رناا   انارجى تصاير  لشلصيإل ديدا حتى ُي نم ا

لنااار   ينكااان القاااام باااخ جرليميااااف  ااارم بتقاااديم دراساااإل  نجرليميااااف جاااى تصااااير  لشلصااايإل ديااادا عماااى هااا ا ال حاااا. اات
 ناضاعيإل انت نقإل لتم  النرأة النمكإل النحبإل النيلارة الن تحرة ديدا. 

Cf., K. Quinn, op. cit., p. 55, 111. 

ا ااد أظياار جرليمياااف نااد  مطالعاا  ان رجتاا  باارلتراث الدبااى اليا اار ى ع اادنر أارد جشاام دياادا جااى كسااب اد أي ياارف  
الا   لام ي اد يار  الحقيقاإل  ”Pentheus“جل م نر بدالمير ااضحر  ان م ر   اهى جى رارة تضبير نرميار نرام بي ريااف 

 . (Verg. Aen., IV, 465- 473) ال   أصبرب  الل ان  ”Orestes“جرستحق ال قرب  انرمير نرم أاريستيف 
Cf., R. A. Hornsby, “The Vergilian Simile as Means of Judgment”, C. J., vol. 60, 1965, 

p. 341.                                                                               
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"Apollonius Rhodius" اع اااااد ياريبياااااديف "Euripides" انرااااام ديااااار يرا  "Deianira"  ع اااااد
ل ضاب أياركف   لادهر  صاد    اهى ترضبإل جاى ال ارلم اآللار جاى الكتارب الساردف ساجاكميف. حتى

 (9)نن أاديسياف برلكترب الحرد  عشر نن الاديسيإل.

لااااى لر ااااب أ ياااار صااااد  لشلصاااايرت أدبيااااإل يا ر يااااإل  تراليديااااإل انمحنيااااإل  جيااااى أيضاااار  صااااد   اات
لشلصاايرت ترريليااإل  ات أراار باارلي جااى تاارريخ اللنياريااإل ااانبراطاريااإل الرانر يااإل  الرصااإل شلصاايإل 

 . "Cleopatra" نمكإل نصر كميابرترة

اعمى  ل  جساا يت رض البحث برلدراسإل لي   الصاداال تب ار  لت ارن  شلصايإل ديادا كنار أاردهار 
ك حيث نكر إل الفرد دالم الدالإل  انر ا يلاب نس جكرة اهدا البحثجرليمياف جى اا يردة اكنر تتفق 

عماااى الفااارد تلااار  الدالاااإل  انااار ا يحااادث لاااا ت ررضااات ا هتنرنااارت االنصااارل  الفردياااإل اللرصاااإل ناااس 
 ا هتنرنرت االنصرل  القانيإل ال رنإل 

 ا ديدا النسرعدة النحبإل الرانر سيإل: 9
ليمياااف النمكااإل دياادا كشلصاايإل كرينااإل نضاايرجإل أظياار جر   جااى الكتاارب الام ناان نمحنااإل اا يااردة

نسرعدة لم ربرال  اتتحام نسرعدتير تم  ملى تارام اهيارم برل رياب الضارم الا   اصام أرضاير. اكارن 
ناان الضاارار  أن يسااتدعى  لاا  ال اارض صااار لشلصاايرت ساابق اأن لاارالت ع ااد الشاارعر النمحنااى 

 ما ياف الراد . اليا ر ى هانيراف  اك ل  ع د الشرعر النمحنى السك در  أبال

الاديساايإل أن أاديسااياف ع اادنر تحطاام طاجاا  جقااد ألاا  يسااب  جااى البحاار  جقااد  كاار هااانيراف جااى
"  االا   كر ات لا  Alcinousحياث يحكام النما  ألكي ااف "  حتى اصام احيادا  ملاى أرض الفرياركيين

                                                 

)1) K. Quinn., op. cit., p. 278-282.                           

نياااادير  م  تنراااام يرتااااب جرليمياااااف بتصاااااير  لشلصاااايإل دياااادا بذعااااردة عاااارض نياااادير ياريبيااااديف انياااادير أبالما ياااااف.    
الحاب الا   كارن   أبالما ياف ا  لا اب ال ارطفى لميلاام الام لمحاب عماى  ماب النارأة  بي نار نيادير ياريبياديف تنرام

 ن  . اييرب يترك  الرلمع دنر 
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حاااادث ع اااادنر تا  (9)اب ااااإل تاااادعى  راساااايكر  شااااربإل لنيمااااإل ع ياااادة تضااااررع الربااااإل أرتناااايف جااااى لنرلياااار 
 أاديسياف مليير جخ   يصفير بقال  لير: 

 

 

(Hom. Od., VI, 149-152)
(2)
 

جماا  م ا  ملا  نار أم أحاد البشار اآلن  أ  ى أتاسم ملي   "ير أيتير النمكإل.
 جاذلى أرتنايف اب اإل ال ظايم  يااف  أ   مل  نر ننن ليم السنرال الااس إل 

 جىرل ظنإل االقاام". م  أ  ى أر  أ   الكرر شبير  لير

إل أرتناايف  جااخن  راساايكر تبااردر بتقااديم النساارعدة لاا ل  اجااار ساانرعير لنديحاا  اتشاابيي  لياار برلرباا
الااا   اصااام بالدهااام اهاااا اآلن باااال اطااان. الكا يااار جتااارة عااا راال ألااا ت تن اااى  فساااير  ال رياااب الرحرلاااإل

ك عميا  عالنارت ااناررة االلنارم تبرل ااج ن    لرصإل ب د أن أتتسم أاديسياف جى نارال ال يار اباد
 لين:  ا رلت (9)ير الالئى كن ن ير عمى الشرط رجيقرتير الردنرتا ل  ع دنر تحدرت نس 

 

                                                 

ي ارم  نكر ار    أن ار   دع دنر يتحطم طاا أاديسياف أنرم شااط  سليرير  ايستطيس ب د ليد أن يلرج نان البحار  ايلا( (1
جذ ا   نان بيا ين الفتارة  راسايكر  الصبرح عمى ضليأل جتيرت ساليرير اهان يم ابن الكارة  اكر اتجى جي  ليمت   ايستيقظ 

جخلا  يحادرير بحماا    عادا  راسايكر التاى تبقاى أنرنا هرربرت ن  فتيرت تيرام الج حاهن  اها عرر نن نالبس    تل ي
 . سرعدكى تالكالم لكسب ادهر 

Cf., J. J. Clauss and S. I. Johnstow, Medea, Essays on Medea in Myth, Literature, 

Philosophy and Art, edd. Princetm University Press, (1997), p. 165.; Cf. C. R. Beye., 

op. cit., p. 233.; Cf., J. Higginbotham, op. cit., P. 180.   
 لقد سبق ا ررن هانيراف ب فس  بين الفترة  راسيكر االربإل أرتنايف ارجر يار اهان يم ابن عماى تاالم اللبارم ناس الظبارال(2) 

 .”Hom. Od., VI, 102-109”   السري إل

)3) J. J. Clauss and S. I. Johnstow., op. cit., pp. 168-179.                                          
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(Hom. Od., VI, 242-245 ) 

أنااارنى لااادير برلشااافقإل  أنااار اآلن جخ ااا  يشاااب  اآللياااإل  هااا  ال  ا"ل ااا  باااد
انااان رااام جاااخ  لاااا يكاااان هااا ا الرلااام لاااى   الااا ين ليااام السااانرال الااسااا إل.

    لنيم أن يقيم ه ر". الم  أ   لشى ايطمق عمي   اج  ايسكن ه ر 

      " جقاااااد اصااااام يرسااااااان Argonautica" ر راتيكااااااع اااااد أبالما يااااااف الاااااراد  جاااااى نمحنااااااإل الرلا 
"Iason ب ياادة لاادا  عاان " ملااى أرض كااالليف كااى يساامبير ل تياار ال هبيااإل  ب ااد رحمااإل طايمااإل نضاا يإل

يرسااان  اتقاارر نساارعدت   الرحرلااإل  اب ااإل النماا  اتحااب الفتاارة الساارحرة نياادير الاااطن االهاام االرجاارق.
اكر ات اهاى جاى طريقيار "  Hecateباد الرباإل هيكارتى "جى ن  ت انسر دت   انن رم جخ ير ت هب لنقربم

  كنااار اصااافير أبالما يااااف  لردنرتيااار كخ يااار الرباااإل أرتنااايف اب اااإل ليتاااا عربتيااار لن باااد انااان حاااامملاااى ا
 : ب فس 

 

(Apol. Arg., III, 878 - 879 ) 

"كرب ااإل ليتااا اهااى اا فااإل عمااى عربتياار ال هبيااإل اتقاااد الظباارال الصاا يرة 
  السري إل جاق التالم". 

 التى اصام ملاى أرض ننمكتيار ترياب ضارم  النمكإل ديدا حرلإلر اع دنر أراد جرليمياف أن يصاّ 
 رقرجى يا ر ى.  نل اناعتند عمى نر لدي  نن قد مج بال اطن أا رجيق 

ع دنر كرن أي يرف نمفاجر  جى سحربإل تلفي  عان ال ظارر اهاا دالام ن باد  جقد  كر جرليمياف أ  
يحطان بيار   ملاى الن باد ان يار رجيقرتيار " بندي إل  رطرلاإل  جقاد اصامت النمكاإل دياداJuno" لا االربإل 

  (9):" التى تتفاق عمى لنيس اآلليإلDiana"دير ر اكخ ير الربإل 
regina ad templum, forma pulcherrima Dido,  

                                                 

(1) K.Quinn., op. cit., p. 57, 434.; cf., R. A. Hornsby., op. cit., p. 338 .                                                                            
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incessit magna iuuenum stipante caterua.  

qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi  

exercet Diana choros, quam mille secutae  

hinc atque hinc glomerantur Oreades;  

(Verg. Aen., I, 496-500) 

نحرطااإل  "تالياات النمكااإل ملااى الن بااد  دياادا  ات الشااكم اللنياام لاادا ك
لنيااارة عظيناااإل نااان الشااابرب. تشاااب  دير ااار اهاااى تااادرب جر تيااار عماااى ب

َناس  ناان حالياار ألااا  شاااط  ياريتاارف أا عباار تاالم كا راااف. ا ااد ت ل 
 ترب إل أاريرديإل ه ر اه ر ".    

م  أ ياار تقربماات نااس ب ااض ناان بتقااديم النساارعدة لي ياارف ارجر اا   باام أن تاارا ك  النمكااإل دياادا اتُبااردر
ع اادنر  اا م بااخرض رطاار  برلسااحربإل التااى  شاارتير ناان حالاا  أناا   الربااإل جي اااف  رجر اا  بي ناار كاارن هااا نح

   انااان رااام جاااذ ا كر ااات  راسااايكر ع اااد هاااانيراف انيااادير ع اااد أبالما يااااف عااا راال نسااارعدة  (9). رطرلاااإل
"Helper maiden" جااذن دياادا ع ااد جرليمياااف اناارأة نساارعدة  "Helper Woman ارالرااتين  "

 ر ا اب إل ليتا. ُشبيت برلربإل أرتنيف ا دير 

صااااير  لشلصااايإل ديااادا ملاااى النااارم لطااااة ألااار   ا لااا  ع ااادنر تطاااارت جرليميااااف جاااى ت تقااادماي
ناان نلاارد م  طااّار  جرليمياااف لقاارال دياادا نااس أي ياارف . نساارعدتير لم ريااب الضاارم ملااى عال ااإل عرطفيااإل

ى اللااار اعادم تقديم النسرعدة ملى هيرم اتارام انحباإل ارتباإل جاى ا ساتحاا  ااابقارال عماى ال رياب ملا
 الرحيم.  

                                                 

1))
 .   Verg. Aen., I, 637-655, 697-756رف ارجر   ُتظير ديدا ند  كرنير بذعداد الينإل جرلرة لي ي 

 أاديسااياف يلاب نالحظاإل ناد  الاربط االصااد  باين أاداسايباف ع اد هاانيراف اأي ياارف ع اد جرليميااف. م  ي فلار
اد أسارتير  يكساب  راسيكر ع دنر تقدم ل  نسرعدتير  الك   يكان هردئر  نطنئ ر  ع ادنر ةبرلشكر االر رال لألنيرة الص ير 

 التاى باردرت لمنمكاإل ديادا الشاكر االر ارال يا هب ايرحام. اكا ل  النار ع اد جرليميااف  م  يباردر أي يارف بتقاديم األيارا  
دياادا ع اادنر    الك اا  يكااان هردئاار  نت  اار  جااى أحرديراا  ناس697ااا210بتقاديم النساارعدة لاا  الرجر اا  برلكتاارب الام أبياارت 

 .041ا048 يدر  أ ير  د أحبت  برلكترب الام أبيرت
Cf., K. Quinn., op. cit., pp. 103-104, 108.    
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الا     الكريار نان صاار الرتباإل جاى اابقارال عماى ال رياب نان  بام ا ا د لرال جى التراث اليا ر ى ا
جاااى أاديسااايإل هاااانيراف أن أاديساااياف أر ااارال رحالتااا   اااد  د  ر  ا  م  حصااام عماااى النسااارعدة االن رصااارة. 

بساا  يتُادعى كرل ""اصم ملى ل يرة لرليإل نن السكرن  تقيم بيار حارياإل شابييإل برآللياإل 
لندة ساب إل أاديسياف  ستحا  عمىاكر ت  ات لنرم جترن  استطرعت بلنرلير اسحرهر الل اب أن ت

 عمى أ    الير:ت ظر ملي   اكر ت (9)اأهم  ا  م جراشير.اط    أر رئير  سىُ أعاام  
. 

(Hom. Od., I, 15) 

 "جى كياجير الفررتإل  راتبإل جى أن يكان  الير"

"ك االتااااى تسااااك ير Aeaeaيرياااار "اأن أاديسااااياف اصاااام ملااااى ل ياااارة   أيضاااار  جااااى الاديساااايإل اارد 
السرحرة كيركى. االتى استطرعت بلنرلير السرحر أن تبقي  ن ير لندة عارم كرنام  اكر ات تتن ار  هاى 

  بسا:ياللر   الر  لير نرم الحاريإل كرل
 

 

(Hom. Od., IX, 31-32) 
"اك ل  أعر ت ى كيركى النلردعإل جاى  صارهر جاى أيريار  راتباإل جاى 

 أن أكان  الير".

اكر تار تب يارن م رنتا   لاا  أن  بسا اكيركى كر تر ترجضرن رحيم أاديسياف ع ينريمن كم نن كرل
رحيم  لرال ب رال عمى رتبإل اأنر مليى. القد كر ت ه   الصارة جى نليمإل ارقرجإل جرليميااف  انان رام 

                                                 

)1) W. S. Anderson, “Calypso and Elysium”, C.J., vol. 54, (1958), p. 8.; cf., M. J. Edwards., 

“Scenes From The Later Wanderings of Odysseus”, C.Q., vol., 38 II, (1988), p.                                     

510 .              
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اا النمكااإل دياادا. جكاام ناان الشاارعرين هااانيراف اجرليمياااف ل اام لااد   ر  اَ كاارن لياار صااداهر ع اادنر ص 
 (9).رعدت  اال نم عمى عدم رحيم  ع يرالنرأة أا ال  راال النسرعدة رتبإل جى ا ستحاا  عمى نن س

من الشلصيرت ال سرئيإل النسرعدة ع د هانيراف تقام بتقديم النسرعدة  بم أن ترتبط ب رطفإل ناس 
ال ريب الا   يصام أرضايم  جاى حاين  لاد نيادير ع اد أبالما يااف ت لا ب عرطفيار   حاا يرساان  رتام 

تقديم النسرعدة  اب د حصاام يرساان عماى ب حضار  لسمب ننمكإل أبيير ل تير ال هبيإل  انن رم تبردر
نخرب  ايب ى الرحيم  جيصيبير شا  نان الماعاإل  انان رام تا هب ليرساان اتُا ّكر  بخ يار هاى السابب جاى 
 لرح نينت  انن رم يلب عمي  أ  ي سرهر  اات ا حدث ا سيير ا ساى نسار دتير لا  جسااا تصام مليا  

 جى اط   ات تقم ن  : 
 

(Apol. Arg., III, 1115-1117) 

اع دئاا  جذلياا    حرنمااإل اللاا   أناارم عي ياا   اساااا ُأ ّكاار   برتبتااى جااى "
   (9)إل حي ئ   د أحضر ل  جى اط   جى بيت ".اليرب. ل   بال نراات

                                                 

ألاا ت الحاريااإل كرلابسااا تحاارار أاديسااياف  باام رحيماا  ات ر شاا  بخسااماب ن طقااىك ل ماا  ينكااث ن ياار ايقمااس عاان جكاارة  (1)
"   Hom. Od., V, 203- 213" الرحيم االن ردرة  نقرر إل بي ير ابين  الت  التى يرتب الا هرب االرحيام نان ألميار

القاد  ادنت  هاى لرتبتا  اارادة اآللياإل  اكا ل  ا صارعت كيركاى جينار ب اد. ايرحم. ات صارع جى ال يريإل يرجض م  أ  
 ,Hom. Od.,Vرحمت  ا در "  الم يقفر حلرة عررة جى طريق ع د رحيم   كم ن ينر يد ال ان االنسرعدة لاديسياف

233, 265-267; X, 569-573ع اادنر أصار عمااى  عماى أي يارف ". جااى حاين اسات  لت دياادا جرليميااف الم  ارت
 االن ردرة تمبيإل لقدر  الاانر اآلليإل . الرحيم

E. B. Holtsmark., “Spiritual Rebirth of the Hero: Odyssey 5”, C. J., vol. 61, (1966), p. 

207, 209; cf., R. B. Rutherford., “The Philosophy of the Odyssey”, J.H.S., vol. 106, 

(1986), p. 151-154.; cf., W. S. Anderson., op. cit., p. 9.
 
      

  
                 نينتاااااا   ساااااابق اأن طمباااااات نياااااادير ناااااان يرسااااااان أن يتاااااا كرهر ايتاااااا كر نساااااار دتير لاااااا  الااااااا  جضاااااامير لفشاااااام جااااااى (9)
"Apol. Arg., III, 1069-1071  .“ 
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القد كرن لشلصيإل نيدير أبالما ياف صد  اأرر ااسس عمى تصاير جرليميااف لشلصايإل النمكاإل 
ديااادا. م  ل ااام جرليميااااف النمكاااإل ديااادا جاااى ترياااإل الالاااد االييااارم برلبطااام أي يااارف  حتاااى أن صاااارت  

 احركرت  كر ت نال نإل لير أي نر  هبت أا  ظرت:
multa viri virtus animo multusque recursat 

gentis honos; haerent infixi pectore voltus 

verbaque, nec placidam membris dat cura quietem.  

(Verg. Aen., IV, 3-5) 

"كر ت ا النمكإل ا تسترلس ب ه ير الرلالإل الطرتيإل لمرلم ااحتران  البرلي 
   عرلقإل بقمبير.ل شيرت   اظمت  ظرات  القايإل اكمنرت

 الم ي طى الحب الراحإل أا اليداال لعضرئير".     

" الا   ت يشا  ديادا ناس أي يارف جقاد ا صارجت عان infandus amorا تيلاإل ها ا الالاد االييارم "
 يارم اهتنرن"  اكارن ُلاVerg. Aen., IV, 86-89أناار اشائان ننمكتيار التاى تا فات تنرنار  اآلن "

ناان  ياارف يانار  ب ااد ياام  نسااتلدنإل جاى  لاا  كام الحياام االسارليب كال ناام عماى تااخلير رحيام أي  هاا
اااامفت ااااإل. اع اااادنر أ  لاساااات راض لمرااااراال الملناااارم ا       الُنحبااااإل دياااادا أي ياااارف عمااااى الرحياااام  عرضاااات  ر  ص 

"amans"  اك اااا   اليااار الساااربق  ننمكتيااار اا رناااإل ن يااار جاااى ننمكتيااار  اعرضااات عميااا  عااارش عميااا
          جتصااااااف  برللاااااارئن االنلااااااردع (  9)ض كاااااام  لاااااا  ايب ااااااى الرحياااااامنقرباااااام الاااااا ااج ن ياااااار  م  أ اااااا  ياااااارج

"perfidus, dissimulans. لحبير اهيرنير ب " 

                                                                                                                            

                                                                                              ".-Apol. Arg., III, 1105 1117" ر  بخ يار سااا ت اتقم ن ا  م ا  ساى جضامير انسار دتير لا رام ت ااد نيادير اتا كّ 
ديادا جاى المحظارت الليارة نان حيرتيار    عان نيادير  ا قما  ع ادنر  ارم بتصااير ه ا اللا ال الليار د أل  جرليمياف ا 

 عمى أي يرف اش ب  . حيث كر ت تست  م الم  رت
Cf., J. J. Clauss, “Domestici Hostes: The Nausicaa in Medea, The Cataline in 

Hannibal”, Materiali e Discussioni per L' Analisi dei testi Classici, (1997), Piza, Rom. 

pp. 167-168.  
(1) C. R. Beye, Op. Cit., P. 233.                                                                                                                  

                                                                                                                                

 ى أرضااير  م  أن هاا ا النشاايد لااد  جرليميااافيلااب نالحظااإل الن اا   ناان مظياارر الرااراال أناارم البطاام اللاااام القااردم ملاا 
جاى ترياإل اللنارم االرااراال  ي تناد عماى لمفياإل رقرجياإل ترريلياإلك حياث ظيااار النمكاإل كميابارترة السارب إل عماى نركبيار اهاى
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 ديدا النمترعإل النيلارة ا  9
كرن نن الطبي ى عمى نمكإل  د أ سنت ب دم ال ااج ب د ناات  اليار أن تشا ر برلنير اإل االماعاإل 

اتش ر أيضر  بلرح جاى كرانتيار. من ديادا جاى كام لطااة ع دنر ييلرهر نن ح رت بقسنير نن ألم   
تلطاهر أا كم كمنإل تتفاا  بيار جاى الكتارب الراباس تبت اد عان الصادق اا ساتقرنإل  ننار ُيفقادهر ت ارطا 
اللنيار ن ير.  ل  اللنياار الا   يب اى جاى  فاف الا ات ن رجاإل تتطاار عال تيار ااجتتر يار بخي يارف. 

حاا النير اإل اجقاد الكراناإل االنكر اإل ا لتنرعياإل. لقاد صاار جرليميااف م  تتل  ديدا بحبير اب رطفتير  
النمكإل ديادا جاى بداياإل الكتارب الراباس اهاى جاى حرلاإل صاراع دالماى باين حبيار اعقميارك كنار كارن حارم 

  (  9)نيدير  حا يرسان   ل  ال ريب ال   اصم ننمكإل أبيير بنمحنإل الرلا راتيكر.

لكرانإل اجقد النكر إل ا لتنرعيإل ال   لرال ب  جرليميااف ع ادنر بلرح ا من الماعإل االيلر االش ار
ا ر  النمكإل ديدا ليا صد  لنر ارد برلتراث الدبى اليا ر ى.   ص 

جااخليممياف كناار صااار  هااانيراف هااا نراارم لمبطاام القرئااد القااا  أناام أنتاا  ال اااد   الك اا  ع اادنر 
يقاارر أليممياااف ا  سااحرب ناان ساارحإل القتاارم ُتلاارح كرانتاا  جخ اا  يتلاا  نا فاار  ا اارارا  تياار نتا  اار . م  

ع اادنر شاا ر برلاا م االيااااان اجقااد  ل  ينتاا  التااى اعتبرهااار حقاار  انمكاار  لاا . ج  ينتااا  التااى ألاا هر بحكااام 
الحااااااااااارب صاااااااااااررت هاااااااااااى النسااااااااااايطر عماااااااااااى عقمااااااااااا  ا مبااااااااااا   اكريااااااااااارا  نااااااااااار تن اااااااااااى أن يت اليااااااااااار                      

                                                                                                                            

الساارب إل ناان الشلصاايرت ال ساارئيإل التااى  أناارم ناارركاف أ طا ياااف. اناان راام ينكاان اعتباارر شلصاايإل النمكااإل كمياباارترة
 عمي  نن شلصيرت  سرئيإل أدبيإل. نر اعتند ياف جى تصاير بطمت  النمكإل ديدا  ملى لر بعميير جرليم عام

Cf., J. Higginbotham., op. cit., p. 188.                                                                                                       
(1) J. J. Clauss and S. I. Johnstow., op. cit., pp. 170.; cf., Verg. Aen., IV, 9-29. 

 ناان جخ ياار تاارد عميياار ن تقاادة أن ن ا اارت  ااج دياادا ع اادنر تحاادرت النمكااإل دياادا نااس ألتياار ا اار عاان حبياار لي ياارف 
  اليار  جتلبرهار باخن  لا  ينكان الت رضاى ع ا  لآللياإل ب ادم الا ااج ب اد ناات أي يرف يتنرم جينر ت يادت با  نان  سام

. القاد tu modo posce deos ueniam, sacrisque litatis. (IV, 50)القارابين  د استرضارال اآللياإل اتقاديمبنلار 
 ,Verg. Aen., IV)أكرار بقمبيار اأ اب حيرئيار نار أراحات با   مبيار اأشا م  ارر الحاب كرن لكاالم ا ار ناس ألتيار ديادا

54-55)   . 
Cf., K.Quinn., op. cit., p. 137-138.  
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"Hom. il.,IX, 342, XIX, 297" من بريساايف ."Briseis ملاى لر ااب أ يار الحااب الاحياد جااى "
"  جيااى تنراام النكر ااإل بااين اللااريين. اناان راام ج  اادنر ُساامبت Thetisحيرتاا  ب ااد أناا  الحاريااإل ريتاايف "

"ك جخ اا  يلماف ب يادا  جاى لينتاا  Agamemnonن ا   صارا  البارا  نان ألاام ن حيار لمنما  ألارنن ان "
 ( 9)ايرجض نسر دة الليين جى حربيم ضد الطرااديين.

      اننر  كر عن شلصيإل أليمميااف برلاداائر اليانيرياإل النمحنياإل أ ا   اد هارم حبار  برلفتارة بالاكساي ر 
"Polyxene" اب إل هيكابر "Hecuba" ابريرناف "Priamus  عدا  المداد. اناس أ ا  حاب باال أنام "

ن ا   نقربام  االا   م  أ   كرن عمى است داد اتنرن  اال ااج نن اب إل عادا   لاا  أن بريارناف طماب
     (9).نن اب ت   أن يلان الليش اليا ر ى لصرل  هيكتار

سااااال كر اات البطالااإل  من ناار لاارال ع ااد هااانيراف أا برلااداائر النمحنيااإل اليانيريااإل عاان أليممياااف 
  ع اد الصاداأنر ها نم  ل   رم تضب  اك ل  ح ر  باعاد  لكر ات لا    رم الش ار برلنير إل  تيلإل جقد

يااااف لشلصااايإل ديااادا. م  اساااتطرع جرليميااااف أن يضاااس صاااارة ديااادا القاياااإل الشااالرعإل تصااااير جرليم
  ا ل  نان لاالم تصااير نشارهد حارب طاراادة دالام ن باد إل اا يردةالقرئدة جى نليمإل القررئ لنمحن

  اننر لرال عن هرابير نن ندي إل صار بك ا   اليار لشايإل (Verg, Aen., I, 458-493)الندي إل 

                                                 

(1) Blake Tyrrell and Frieda S. Brown, Athenian Myths and Institutions, p. 55.
    

Cf., J. Griffin, “The Epic Cycle and The Uniqueness of Homer”, J.H.S., vol. 97, (1977), 

pp. 43-44.                  

(2) Robert Graves, The Greek Myths, Combined Editions; Penguin Books, 1
st
 ed. (1955), 

the last ed. (1992), p. 667. 163; a.                                                                             
 

البرا ا    انن شدة لر بيإل  صاإل محلارم أليمميااف عان دلاام الن ركاإل ضاد الطارااديين أن لارال الاب ض جاى ال صار
االاد بالاكساي ر   لبريارناف لاام الن ركاإل ناس الطارااديين حتاى يربات حسان  اايار ا كراا أن أليممياف  د أحلم عان د

 نت مال  ب ضب  ننر ج م  ن   ألرنن ان ع دنر أل  ن   سبيت  . 
cf., Robert Graves., op. cit., P. 668. 163;b, o.; cf., H. J. Rose., Handbook of Greek 

Mythology, Methuen, (1953), pp. 240-241.                                                                                           
جااى  اياا كر ر هاا ا بناار ج متاا  دياادا ع اادنر ا  اات جااى حااب اتاارام أي ياارف ع اادنر اصاام ملااى أرضااير. جمقااد كر اات  شاايطإل

شاائا ير  اصاارر  نماات الندي ااإل ارعريااإلم ياارال ب اارال اتشاايد ننمكتياار  رطرلااإل  الك ياار ب ااد اصااام أي ياارف  لاادهر ا ااد أه
 .الم اهتنرنير رضى أي يرف ا ضرال أا رت س يدة ن ر  ها ش مير الشرتم



 
 
 
 
 
 

 ديدو فرجيليوس .. أصداء ملحمية وتراجيدية يونانية

 

08 

 .Vergاننر  كر  جرليمياف عن  درتير عمى م رنإل ندي إل  ات  االع اأباراج كبيارةا تقرم أليير ن ير  

Aen., I, 360 - 368)   ا ادرتير عماى  ياردة شا ب با  رلارم  كاار انان حاليار ننرلا  يحكنيار  )
 نما   كار: 

imperium Dido Tyria regit urbe profecta,  

germanum fugiens.  

(Verg. Aen., I, 340-341) 

هرربإل نان  لى ديدا النسئاليإل جى الندي إل الصاريإل ن   أن رحمت "تتا 
 أليير".  

م  اك ل  أظير جرليمياف ند   درتير عمى مدارة شئان ننمكتيار السيرسايإل االتخني ياإل االتشاري يإل. 
سااال ن رنماإل أهام  رطرلاإل ليام جاار   أحاد رجارق أي يارف  اهاا "Ilioneusمليا يااف " ع دنر شكى لير
تليبا   بضارارة تفاران نار حادث ليام خ يار (  جVerg. Aen., I, 539-543نمكتير )اصاليم أرض ن

  (9)  لن نر  رم ب  رلرلير ن يم نلرد ملراالات أن يإل لتخنين حداد ننمكتيم:

soluite corde metum, Teucri, secludite curas.  

res dura et regni nouitas me talia cogunt  

moliri et late finis custode tueri.  

(Verg. Aen., I, 562-564) 

"يااااار أييااااار التياكرياااااان جمتل بااااااا ا نكااااام  التحااااارراا الفااااا ع نااااان  مااااابكم  
جرلضاارارة القرساايإل احدارااإل الننمكااإل تاادج ر ى ل ناام هاا   الشاايرال النرا بااإل 

 الحداد بحراسإل ن تشرة".

هاى جرليميااف  ا تيلإل لنار لارال عان أليمميااف أ ا   اد ح اث باعاد  ع ادنر أحاب   لاد ديادا ع اد
 ط تا  عماى  فساير ب ادم الا ااج نارة ألار ك ا لا  ع ادنر ا  ات جاى     اد ح رات بقسانير الااللر  

                                                 

)1) K. Quinn., op. cit., p. 107.                                                                                                                                                                                                                                    
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الك يااار ع ااادنر تلااارح جاااى كرانتيااار اتفقاااد نااان أحبتااا   جخ يااار تتلااا   ااارارا  تريبااار  اتيااار  (9).حاااب أي يااارف
 نتا  ر   م  ت نس م يرال حيرتير برلنات:

Ergo ubi concepit furias evicta dolore  

decreuitque mori,  

(Verg. Aen., IV, 474-475) 

"انن رم جبي نار هاى ن ماباإل بارلح ن جقاد اكت فتيار أرااح ل ضاب ااتلا ت 
  رارا  برلنات". 

من ه ا القرار التراليد  ال   اتل ت  النمكإل ديدا  د تم التنييد ل  ليادا   ا لا  بتكاديف النشارهد 
بطام ترالياد  ت يار حرلا  انصاير  نان السا ردة ملاى  إل داد لر يااالصار التى ل مت القاراال عماى اسات

الشاااقرال  القاااد كر ااات ديااادا كااا ل  برلف ااام. جقاااد كر ااات كااام لطااااة اكااام حركاااإل اج ااام ي بااار عااان حبيااار 
أ   (9)لي يرف بنرربإل لطاة  حا لداع ال ات االنير إل االب اد عان الحقيقاإل الظارهرة الااضاحإل لم يارن.

ياااف ترلااس جااى الساارف ملااى عرطفتياار ارتبتياار الاايف ملااى أي ياارف أن نخساارة دياادا كناار صااارهر جرليم
انان رام جااذن . funeris heu tibi causa fui? (Verg, Aen., VI, 458)كنار تصاارت هاى 

تشاابييير جااى بدايااإل النمحنااإل لاام يكاان ب اارض التشاابي  أكراار ن اا  الااربط بناار ساااا يمااى  م  أ ياار صاارئدة 
      (9)ارتبرتير تحالت هى  فسير ملى صيد اأضحيإل. نرمير نرم الربإل دير ر الكن بسبب عااطفير

                                                 

أن أليمميااف  جى ه ا النقرم ينكن القام أن ديدا ع دنر أحبت أي يرف جيى صد  لكم نان أليمميااف اهياراكميف. م  (1)
 ك حياث حبا   ب اإل بريارناف عادا  اعادا اط ا   ا اد اها جى حرلإل ا فصرم اب د عن الاطن يقس جى حب نيئااف ن ا

ل م  ه ا الحب يح ث باعد  لليش بالد  ب صرت . اكا ل  النار ناس هياراكميف الا   يقاس جاى تارام سابيت  اهاا ب ياد 
عن اط ا . جلارال جرليميااف اجاى نليمتا  صاارة ها ا الحاب الا   يصايب شلصار  اهاا جاى حرلاإل ا فصارم عان اط ا . 

ناان أصاام جي يقااى اهااى ن فيااإل عاان اط ياار ات اايش جااى  رطرلااإل اآلن اتقااس جااى تاارام    التااىجكر اات دياادا هااى اللاار 
 اللر عن اط  .  شلص ن فصم ها

Cf., Blake Tyrrell and Frieda S Brown, Athenian Myths and Institutions; P. 48.                                        
(2) K. Quinn., op. cit., p. 140-145.   
)3) R. A. Hornsby., op. cit., p. 339.; cf., M. C. Covi., “Dido in Vergil’s Aeneid,” C. J., vol, 

60, (1964), pp. 58-60.   
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 ا ديدا الن تقنإل الن تحرة   9
 (9) من الشا ار برللطااخ االنير ااإل اجقاد الننتمكاارت هااا نار يل اام دياادا تُقادم عمااى ا  تحاارر االنااات

خسارايإل لي ا ا  تحرر الم تختى ب  جلخة ادان تقديم. من تم  الصارة اال يرياإل التراليدياإل الن القد رتبت  
 ليى صد  لنر لرال جى الدب التراليد  اليا ر ى. 

" لمشاارعر التراليااد  ساااجاكميف   لااد دياار يرا  الااإل Trachiniaeجفااى نساارحيإل  ساارال تااراليف "
 Soph. Trach., 44-45 "(9)" البطام هيارا ميف  التاى يتركيار  اليار احيادة لفتارات طايماإل كام عارم

لفتاارة ألاار  ابرتبتاا  جااى الاا ااج ن ياارك جخ ياار تحاارام أن تساات يد  اتل باا  مليياار ناارة  منياار بحباا جااار ع  
  اناان راام تقااام برسااتلدام دم نااررد كاارن  ااد "ألاار ك حتااى الااا كاارن باادااال سااحر  لمحااب "

م ا   صاارع  هياارا ميف  ا ااد ألبرهاار هاا ا النااررد  باام ناتاا  بخ ياار م ا أرادت أن تساات يد حااب هياارا ميف
اتحاادد  .(Soph. Trac., 555-581) تسااتلدم هاا ا الاادم كاادااال سااحر   ميياار أن ج  هااراتلاا  ل ير 

 :يرقالبدير يرا ب فسير ترضير نن استلدام ه ا الدم السحر  
 

 

(Soph. Trac., 584-585) 

                                                                                                                            

من حاااب أي ياااارف كاااارن بنرربااااإل  قطااااإل الضااا ا لااااد  دياااادا ع ااااد جرليمياااااف  كنااار كاااارن حااااب الفتاااارة بريساااايف برل ساااابإل 
رع  الك ينر جى تريإل الضا ا االيااان أنارم الحاب  اكالهنار نل اان لليممياف  جكم نن أليممياف اديدا  ا  اشل

اع دئا  يتلا ان  ارارات تريباإل اتيار نتا  اإل.ك   ع د جقد الكرانإل االش ار برلياان اعدم ا حترام االتقدير نن اللريين
cf., J. Griffin., op. cit., p. 43-44.  

ي فارن ليار نار ج متا   ا لا   نال ارلم اآللار الرصاإل رباإل الحيارال أ م   لدهر اهى نقبمإل عمى ا  تحرر تتضارع اليارت  (1)
 ".culpaلح رير بقسنير اا اعير جى حب شلص ألر ب د  الير  جح رير ها لطخهر "

huic uni forsan potui succumbere culpae. (IV,19 )  
coniugium uocat, hoc praetexit nomine culpam. (IV, 172 ). 

Cf., G. E. Duckworth., op. cit., p. 359 . 
 

(2) P. E. Easterling, The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge University 

Press, (1997), p. 108.                                                                                                       
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أيإل حرم جذ  ى أب ى بي ا الدااال السحر  الحبى أن أت مب عمى "عمى 
 ه   الفترة اأن أسحر ب  هيرا ميف".  

اع ادنر تاادر  اللدي ااإل التااى ا  اات جييار اأ ياار  ااد تتساابب جااى ناات  الياار هياارا ميف  جخ ياار تتلاا  
اال ساب   رارا  بضرارة التلمص نن حيرتير جى الحرمك م ا أصرب  الير نكرا   م    يلد  الحساب

  (9).نس حيرة نميئإل برل رر

" ناار حاادث ل الياار  تيلااإل ج متياار  اأ اا  ب ااد أن Hyllusمماااف "ياناان راام ج  اادنر ت ماام ناان اب ياار ه
ارتد  الراب ال   أرسمت  ل  جخ   اآلن يتخلم ا نر  نبرحإل  رتماإل  جخ يار ت ساحب اتقتام  فساير  برلسايا 

 ( 9)جى صدرهر.

 

(Soph. Trch., 88) 

ه   هى صارة الرخر لم ات كنر رسنت  التراليدير اليا ر يإل  حتى كر ت مررر  اترارر  أعارد اساتلدان  
جرليمياف ع د تصاير    تحرر ديدا ا تمير ل فسير. حتى كر ت ديادا لمنارة الرر ياإل صادنإل لملنياار. 

                                                 

(1) Soph. Trac., 720-722 .            
   

 
 

لاد  ياريبياديف. حياث من الرخر اا  تقرم لم ات نن ال ات أا نان اآللار الا   تقاام با  شلصايإل  سارئيإل  اد ارد بكرارة  ((2
أن كر ات  اد اتلا ت  ارارا  بقتام  أن نيدير ع د ياريبيديف ترخر ل فسير نن مهنرم  الير لير  ا ل  بقتميار لب رئيار  ب اد

الك ياار ع اادنر عمناات بخهنيااإل الطفاارم آلباارئيم   " Eur. Med., 384-385 الياار يرسااان اعراساا  اللدياادة برلساام "
"حتااى   تساان  لحااد بااخن ي تقااد جيياار أ ياار شاا  ضاا يا  نياادير ا تقرنياار هاا ا بقالياار: جخ ياار تقااام باا ب  أب رئياار. ات ماام

". اتا كر نيادير هاى Eur. Med., 807-809االمطياا ناس أصاد رئ  " انستسامم  الك يار نان ال ااع القاا  ناس أعدائا 
 ". 9991 فسير أيضر  بخن نر ج مت  لن تلر  انرأة يا ر يإل عمى ج م  أبدا  "بيت 

 سارال تاراليف  بنسارحيإل فالشلصيإل ال سرئيإل اللار  التاى تقاام ب نمياإل  تام أا  با  هاى ديار يرا  الاإل هيارا مياكر ت     
 لساجاكميف  اك ل  مليكترا التى شرهدت  تم أليير لنينر.

Cf., B. Tyrrell & F. S. Brown., op. cit., pp. 117-118.        
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ناراال اليا ار يين االبارطرة جقد كر ت صادنإل أالاى ع اد ظيارهار كنمكاإل حركناإل لشا بير نرام النماا  اال
الرانااارن  رااام كر ااات صااادنإل رر ياااإل ع ااادنر تلااارأت عماااى  تااام  فساااير  عماااى تااارار البطااارم النكماااانين 

اليا اار يين الاا ين تطاارردهم ل  ااإل  تيلااإل صاامفيم أا ل  ااإل نارارااإل عاان اللااداد االباارال  أا  نالتراليااديي
    (9).حتى  تيلإل لطر ارتكبا  هم أ فسيم

طم اليا ر ى االا   كارن ياختى جاى النرتباإل الرر ياإل جاى الشالرعإل ب اد أليمميااف  من أيركف  ل  الب
 لااد  ع ااد الشاارعر التراليااد  ساااجاكميف جااى النساارحيإل التراليديااإل  االتااى  (9) كناار صااار  هااانيراف

( ا ااد شاا ر برلنير ااإل الاارح ق.م. 447تاام عاارض نساارحيإل أيااركف جااى ن تصااا عاارم تحناام اساان  )
عماى أسامحإل أليمميااف ب اد ناتا   ا هارب ها   السامحإل ملاى أاديساياف  الكرانإل  تيلإل عادم حصاال 

ا تيلاإل لياا ا يقارر أيااركف ا  ساحرب ناان سارحإل القتاارم اا  ا ااال جااى لينتا   اجااى أر اارال  (9)باد  ن اا .
نان  رعدتا  جاى الرض  (4)الميم يلرج ن ير ملى نكرن ب يد عن ن سكر الليش اي ر  سيا هيكتار

 ( 2)جاق السيا حتى يلرج نن الليإل اللر  نن  رحيإل ظير :ليدا   رم يمقى بلسد  
 

(Soph. Aiax., 821-822) 

                                                 

تلار  انارأة  نان الاصايفإل أن ديار يرا  تمات  فساير   جخ ا  يساخلير اكياا جى نسرحيإل  سرال تراليف ع دنر ي مم الكاارف (1)
 . :818عمى ج م ه ا بيدهر  بيت 

 شلصاى اكارن لطاخ أاديبااف اجينر يلص اللطخ. جقد كرن لطاخ أياركف صامف  اعادم احترانا  لآللياإل  الطاخ ديار يرا

 ال يريإل النفل إل. لطخ ديدا جميف لطخ ااض  حتى تكان  تيلت  ه   ل  إل نارارإل  أنر

(2) Robert Graves, Op. Cit., P. 644. 160; b.                                                                             

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28Sophocles%29                                 

أياركف باد   نان  أر رال حرب طاراادة أحلام أليمميااف عان دلاام ن ركاإل جردياإل بي ا  اباين هيكتاار  األتارر اليا ار يان (4)
أحاادهنر. جتا ااا القتاارم اار ااى  أليممياااف لن ر لااإل هيكتااار. اتقرتاام ا ر ااين لفتاارة طايمااإل دان أن ت تيااى الن ركااإل لصاارل 

  .Cf., Soph. Aiax, 817 ير  اأعطى هيكتار سيف  هديإل ليركف.ككم ن ينر عمى اآللر اتبرد  اليدا

)5) Robert Graves., op. cit., p. 683; 165 passim.; cf., Hom.Od., XI, 543ff, Il., XXIII,821.         
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لاام نااات أ" رعتاا  لياادا  ا الساايا ا اربتاا  حتااى يكااان ن اادا  لياادا  ناان 
 سريس لمرلم".

جرليمياف بخن يكان نشيد ا تحرر ديدا صد    تحرر أيركف ع د ساجاكميف  الك   الم يكتا 
ي قام ع اا  أيضاار  نار  رناات باا  دياادا نان ترتيباارت ااهنااإل ناان حاليار بااخن ناار ساااا تقاام هااا شاا  ألاار 

 نرم أيركف تنرنر : (9)تير ا  تحرر 
………..  tempus secum ipsa modumque exigit, 

(Verg. Aen.,  IV, 475-476) 

 "األ ت تدبر ب فسير الا ت االطريقإل الن رسبإل"

          ب ااااااد أن أدر  ناااااار  اااااارم باااااا  ناااااان نلاااااا رة لردعااااااإل   ا  تحاااااارر ع ااااااد ساااااااجاكميف  أيااااااركفيقاااااارر 
(Soph. Ajax. 646-647)  احتى   ين  ا  أحاد أا  .نلرلبر  عمى  فس  ال رر االشفقإل نن اللريي

             جاااااااى التطيااااااار نااااااان أرنااااااا  الرنااااااا   تااااااا رتب نعااااااايلبااااااار النحيطاااااااين بااااااا   جخ ااااااا ير يااااااا  عنااااااار  ااااااارر   
(Soph. Ajax, 648-692. ّاع دنر ي هب ب يدا  ايلتفى عن ال ظرر جخ   ي ف .)  نر عقد عمي   يت  

  (9)اي يى حيرت  ن تحرا  بذلقرال لسد  عمى السيا النربت جى الرض.

 (9)قااإل أيااركف ساااجاكميفكاع اادنر أراد جرليمياااف ا اارر أن يل اام دياادا ت تحاار برلساايا عمااى طري
جاااى م رناااإل نحر اااإل دالااام ج ااارال القصااار لماااتلمص نااان أشااايرال أي يااارف.  تياااررتب عااانألتيااار  تلباااريااار جخ 

                                                 

(1) K. Quinn., op. cit., pp. 333-334.                                                                                                                                                                   
(2) Blake Tyrrell., op. cit., p. 93, 94.                                                                                                         

  بكمنارت نمكياإل م  أن جرليميااف ل ميار ت طاق اتتفاا   يدا رتم ظيارهر جى ه ا النشيد كخ ير شلصيإل تراليدياإلمن د(3) 
راحياار حتااى  " لت اا عIrisميااريف " اللياارة  ا باام أن ت اا م تجااى المحظااردياادا أشااررت  م  كتاا م عاان حقيقااإل شلصاايتير

-Verg. Aen., IV, 651-652, 655يحققيار ) تريحيار نان ا نيار  بخ يار  اد حققات م لار ات   ام عماى أي يارف أن

658    . ) 
Cf., K. Quinn., op. cit., p. 148, 322. 
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ب اد  رتب جى محراق لرنر يار عماى تما  النحر اإلابرلف م تقيم لير ألتير النحر إل  م  أن ديدا كر ت ت
      (  9)أن ت تحر بسيا أي يرف.

الحيرة. م  كرن يكفى أيركف أن يتبس  فف  يأل أليمميااف ايبت اد م ير صارة لديدة اتريبإل ا يرال 
لا   أا يحصام عماى باد   ن يار. الك ا  هكا ا  ر  لا  السامحإل التاى يراهار حقا رد  عن سارحإل القتارم حتاى تُا

صار  ساجاكميف  ا تحرر بطم رخرا  لكرانت   ايلشى المام ا ال رر. ارتم سير جرليميااف عماى  ياأل 
ك م  أن جرليميااف اساتطرع ابلادار  أن ينيا  إلنكر امل ا  اجقاد إلكرانمرا  لخالبطم رساجاكميف جى ا تحرر 

ع ااد  ديادا م  أنا تحارر ديادا عان ا تحارر أيااركف سااجاكميف. ا لا  بذظيارر  لطبي ااإل ا ااع الن تحار. 
جر تحررهار  اربس عان رتباإل دالمياإل   نان كاان ل ساير ر  ب ارتصارجير  رال جقاد لاانن رام انرأة   جرليمياف
م ملبااارر ال ااارلم عماااى تقبااام رتبتيااار الشلصاايإل جاااى ا ساااتحاا  عماااى أي يااارف  حتاااى يااادع  ااادر  ناان الااا

انصير أنت  النقبمإل اليبقى ملى لاارهر. جحبير ها حب  رلساى لايف با  تقادير لمنسائاليإل أا لمقادر  
انن رم ل مير جرليمياف تست  م الم  رت عمى أي يرف اشا ب . جياى جاى لحظرتيار الليارة نرميار نرام 

  أا تحقق .سرحرة الض يفإل التى تدنر نر  تستطيس أن تنمك  ال

اي يد جرليمياف جى تصاير المحظرت الليرة نن حيرة ديادا  باخن يل ميار   تناات ساري ر  ل يار 
ارتكباات لطااخ  تسااتحق عمياا  ال قاارب جااى لحظااإل ناان جقاادان ال قاام الاا   يساايطر جيياار ال ضااب العنااى 

                                                 

 الرل إل اهى عمي  نن م يرال لحيرتير   لدهر ا د ظير عميير ش  نن اللاا أا تمن ديدا  بم م دانير عمى نر ا تا  (1)

كارن  أ ا ملاى ها ا التاردد يرلاس . ا at trepida et coeptis immanibus effera Dido (IV, 642 )جاق النحر اإل
كارن عميا  نا اا كام نار  عماى عكاف ا لا  دام عماى ا  تحارر  اأن تملخ مليا  دان ا  يركرن ينك   ا أنرنير ليرر الر

   ينكن عرض نشيد القتام عماىجى التراليدير ا يين  تراليد يننن أيركف ادير يرا. م  أن أيركف ادير يرا كالهنر بطم

  انن  رحيإل ألر  أن سبب ا  تحرر يلتما لد  ديادا عنار هاا لاد  أياركف اديار يرا. م  لام يكان اللنيار نن  رحيإل
بحقيقاإل    جاى حاين كارن لاد  ديادا جرصاإل أن ي ااد ملييار أي يارف م  عمامنه ر  ليرر أا جرصإل أنرم البطمين التراليديي

  انان رام كارن ا لتيارر IV, 478-479 ا ا حب  جى  مبيرسببر  لا تحررهر يكان الططت ل   أا أن  نر ا تات عمي 
 سببر  جى ترددهر الاجير نن نااليإل النات.

Cf., K. Quinn., op. cit., P. 148, 313-314, 327-329.  
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سري ر  كنار أعادت الططات  الك يار ت ار ى ساكرة الناات االتاى  تعمى اا سرن  انن رم جيى   تنا 
       (9)تدر  جيير جداحإل لرنير الطارة نر أ دنت عمي  الك ير لن ت اد رر يإل لم رلم ال   رتبت ن ردرت .

الم يكتا  جرليمياف بنر  كر  حتاى اآلن عان شلصايإل ديادا. الام يكتاا  بنار أحدرتا  نان أصاداال 
راليديااإل اليا ر يااإل التاى عااام عميياار ناان ألام تلساايد شلصاايإل ديااداك الك  اار لمشلصايرت النمحنيااإل االت

 لااد  يتتبااس دياادا جااى ال اارلم اآللاار حتااى تكتناام لاادي ر اأنرن اار شلصاايتير. جفااى الكتاارب السااردف ناان 
اا يردة يقدم جرليمياف النمكإل ديدا جى الر نشيد ليار برلنمحناإل. القاد لارال ها ا النشايد عماى الارتم 

شاايد ظيارهاار جااى بدايااإل النمحنااإل م  أ اا  يلتمااا نااس  لاا  النشاايد جااى جكرتاا . جفااى ناان تشااربي  نااس ن
النشيدين تتقربم ديدا نس أي يرف اهى اسط حشد تفير  الك ير جى النشيد الليار تكاان باين حشاد 

   ( 9).نن الطيرا  اهى جي  نلرد ا  كرف لنر كر ت عمي   ات نرة
inter quas Phoenissa recens a volnere Dido  

errabat silva in magna. quam Troius heros  

ut primum iuxta stetit agnovitque per umbras  

obscuram, ……………………………….. 

(Verg. Aen., VI, 450-453) 

                                                 

(1)  R. A. Hornsby, op. cit., pp. 342-343.                                                                             
(2) R. A. Hornsby, op. cit., p. 343. 

 ". اساكرن ها   الحقاام هام نانLugentes Campiات ايش ها   الطيارا جاى حقاام ُيطماق عمييار "حقاام الحاداد   
                                                       ".  durus amorأنرتيم نبكرا  حب ندنر "
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"اكر ت ديدا الفي يقيإل الحديرإل بين ه  ال بلرحير تتلام جى ال ربإل 
رهر ات را عمى الااس إل. اجى البدايإل جقد ا ا البطم الطرااد  بلاا

 طيفير بين الطيرا .......... ".  

 adfareايل ااام جرليميااااف بطمااا  أي يااارف يتحااادث ملاااى طياااا ديااادا بحاااديث يفااايض برلحاااب "

amore" اهاااا يااا را الاااادنس "demittere lacrimasير بخ ااا  لااام يكاااان سااابب ناتياااار أا حااااّدر"  اي
   (9)دا .حدث ن   اتترك  ات هب ب ي ير   تتم  أ"  per superosحضارهر ملى ه ر  الك ير اآلليإل "

القد سبق ا كار جرليميااف  بام اأكاد  جاى الكتارب الراباس عماى أن ديادا  هبات ملاى ال ارلم اآللار 
" اليف لسبب الرك انن رام جخ يار جاى  يرياإل الكتارب الراباس  culpa , IV, 19, 172 تيلإل لطخهر " 

 ,nec fato merita nec morte peribat, (Verg. Aen., IVكنار يقاام جرليميااف  اد همكات" 

 ا تيلإل ه ا اللطخ جقد  هبت ملى ال رلم اآللر  بم ا ت ناتير النحدد.  (9)" (696

اكناار هااا ااضاا  أن جرليمياااف  ااد اهااتم جااى هاا ا النشاايد أن ياضاا  الساابب الحقيقااى اراال كرررااإل 
ام أياركف عماى ديدا انخسرتير  ا ل  كنار كارن الحارم ع اد هاانيراف. م  أن الاديسايإل لام تا كر هلا

"  الك ياار اهتناات باا كر Hom. Od., XI, 549 - 550 ااردة الليااين جااى ل ا اا  "

                                                 

(1) Verg. Aen., VI, 456-469. 

: أيتيااااار النمكاااااإل الت ساااااإل لقاااااد تاااااردرت 467يااااارف عماااااى ديااااادا  ااااارئال  جاااااى الكتااااارب الساااااردف البيااااات ع ااااادنر ي ااااارد  أي 
 . من ها ا ال اداال بياا ا الشاكم اتما  النفاردات التاى اسااتلدنيرinvitus, regina,  tuo de litore cessiشارطئ 

عااردة لمنفاردات التااى اسااتلدنير الشاارعر الرانار ى كاارتالماف  "   "C. Valerius Catullusجرليميااف هااى تكاارار اات
بر يقاى.  الشا ريإل لصامإل كرلينارلاف القااري ى جاى نقطاعتا  ع ادنر  ارم هاا بادار  برسات ررة  صايدة الشارعر الساك در 

             رأسااا   تاااردرت  ناااإل الت ساااإل  لقاااد األااا ت لصااامإل الشااا ر ع اااد كااارتالماف ت ااارد  عماااى بر يقاااى اتقاااام: أيتيااار النمكاااإل
"invita, o regina, tuo de vertice cessi. " 

 Cf., K. Quinn, op. cit., p. 281; cf., C. R. Beye, op. cit., p. 238. 

(2) G. E. Duckworth, “Fate and Free Will in Vergil's Aeneid”, C.J., vol. 51, (1956), P. 359.  
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الصااراع حااام أساامحإل أليممياااف ب ااد ناتاا   لن هاا   الساامحإل هااى ساابب كرررااإل أيااركف 
   (9)ا د كر ت حيرت  رن ر  لير.

من هااانيراف جااى نمحنتاا  الاديساايإل  يصااار أاديسااياف ا ااد  هااب جااى رحمااإل ملااى 
آللاار كااى يتقرباام نااس راح عااراا أعنااى ليطم اا  عمااى نسااتقبم رحمتاا . اه اار  ال اارلم ا

يتقربم أاديسياف نس راح البطم أيركف الا   نارت ن تحارا  اهاا ترضابر  ن ا   ل ا  لام 
يسااتطس أن يخلاا  أساامحإل أليممياااف  بي ناار ألاا هر بااد   ن اا  أاديسااياف  جااخ تحر أيااركف 

ال ارلم اآللار كنار نارت جاى عارلم  بسبب  ل ك انن رم كرن ترضبر  نان أاديساياف جاى
الحيرال اها ترضبر  ن  . ايحرام أاديسياف أن ياض  ل  أ   ليف ه ر  نن يستحق 

          تيااااااااار  يااااااااااف  فسااااااااا  الااااااااا   لااااااااا  ابياااااااااد  كااااااااام شااااااااا  ن ااااااااا  ا ال ضاااااااااب أالتخ ياااااااااب 
اي اااااااارد  أاديسااااااااياف عمااااااااى . ""

 (9).ا  ع   ا  يلرطب أيركف جيترك  اي هب ب يد

من ديدا جرليمياف جى ال رلم اآللر   الت ترضبإل نن أي يرف  نرم أيركف 
م الرحيم ع ير عمى البقرال ال رضب نن أاديسياف ع د هانيراف  ال   جضَ 

 بلر بير. 

ج  دنر  هب أي يرف جى رحمإل ملى ال رلم اآللر كى يقربم راح أبي  ه ر   جخ   
م  أ ير تبت د ع   ا    ايحرام أن يلرطبير اي رد  عمييريتقربم نس راح ديدا 

                                                 

 أليممياااف كر اات أساامحإل". اكناار Ilis Parvaلاارال  كاار هلااام أيااركف عمااى  ااردة اليا اار يين جااى االياار ة الصاا ر  " (1)
 أيركف ع د هانيراف  جقد كر ت عرطفإل ارتبإل ديدا احبير ال رلسى سببر  جى هالكير.  سببر  جى هال 

Cf., J. Griffin, op. cit., p. 46.                                                                     
                                              

(2( Hom, Od., XI, 543-565.                                                                                                                                           



 
 
 
 
 
 

 ديدو فرجيليوس .. أصداء ملحمية وتراجيدية يونانية

 

88 

م  أ   ها سبب الادهر جى ه ا ال رلم اسبب نر أ دنت عمي . ايحرام . تلرطب 
أي يرف أن يلبرهر ب دم نسئاليت  عنر حدث      لير اأ   برئ نن   بير  م  أ ير   

 (Verg. Aen., VI, 472, 474) ات هب ب يدا   ملي  ا  ملى كمنرت   اتترك  تتمتف

من ه ا التصاير ال   لرال ب  جرليمياف عن استنرار ال ضب نن الحيرال حتى 
جى ال رلم اآللر ها صد  لنر  كر  الشرعر النمحنى هانيراف جى نمحنت  

 الاديسيإل.
  نن هى ديدا جرليمياف ا  4

 ر يااإل يلااب أن يمفاات من ناار ت كساا  شلصاايإل دياادا ناان أصااداال لشلصاايرت أدبيااإل يا 
لناار ا لاارال جرليمياااف بياا   الصااداال اباا ل  الاضاااح ايطاارح ساا ا   نمحاار  اهااا  ال ظاار 

ن رجاااإل السااابب جاااى تمااا  ينكااان . ا  الااا     يحتااارج ملاااى ن ر ااارة أا بااا م لياااد لن رجتااا 
النرحمإل االفترة ال ن يإل التى ظير جييار الشارعر بسيالإل ايسر م ا ُعرجت  ليدا  الصداال 
 جرليمياف.

م  لاااارال جرليمياااااف جااااى عصاااار يب ااااى السااااالم اا سااااتقرار االب ااااد عاااان الصااااراعرت 
االن انرات. القاد تب اى اانبراطاار أاكتارجياف أجكارر اأراال سيرسايإل االتنرعياإل نحارهار 
الدالإل االفرد الرانر ى. القد اعتناد اانبراطاار أاكتارجياف عماى نلناعاإل نان الشا راال 

سيرسات    القاد كارن الشارعر جرليميااف نان ها  ال االدبرال نن ألم ااعالم االدعرياإل ل
 الش راال.

التحقياااق تااارض اانبراطاااار أاكتااارجيافك  ااارم جرليميااااف جاااى اا ياااردة برسااات راض 
أنلااارد التااارريخ الساااطار  االااااا  ى لمشااا ب الرانااار ى  اكااارن اانبراطاااار أاكتااارجياف 

كترباإل  اجاى عارم يتربس ب فس  نشراع جرليميااف الدباى  اب اد ساب إل أعااام نان بداياإل ال
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 رأ جرليمياف رالرإل كتب كرنمإل عمى اانبراطار أاكترجياف األتا  أاكترجيار   .ق.م 99
اهم الكتب الرر ى االرابس االسردف. الي   الكتب د لإل لرصإل جى ب رال نمحنإل اا يردة. 
م  أن الكترب الرر ى يتحدث عن ه ينإل الطارااديين عماى ياد اليا ار يين  االكتارب الراباس 

حدث عان  صاإل حاب ديادا اللاررا  حاا البطام أي يارف   لا  البطام الطارااد  أنام يت
الش ب االنإل الرانر يإل القردنإل  ال   جّضم الرحيم اتر  ديدا نن ألم تخسيف اطن 
لنتاا . أناار الكتاارب السااردف جيتحاادث عاان رحمااإل أي ياارف ملااى ال اارلم اآللاار انقربمتاا  نااس 

طال ع  عماى نساتقبم أنتا  االشا ب الرانار ى الا   ديدا  ب د أن ا تحرت لفرا   لير  اات
القاااااد سااااّلم الشاااارعر الرانااااار ى  (9)ساااااا يحقااااق الكرياااار نااااان ا  تصااااررات االنلاااارد.

" حرلااإل التر ااب االميفااإل التااى ي يشااير Propertius Sextusبرابيرتياااف سيكسااتاف "
   (9).الش ب الرانر ى جى ا تظرر لراج م يردة جرليمياف ملى ال ار

جرليمياف بتصاير  لشلصايإل ديادا جاى نمحناإل اا ياردة أن يسالم  ادرة الشا ب  أراد
الراناار ى عمااى التياار  الن ا اارت اأ اا  لاايف ه اار  ناار ي اااق تقدناا  ارتبتاا  جااى الر ااى 
اا ستقرار االسالم  اأ     ينكن أن تسيطر رتبإل أا  ا اة شلصايإل عميا  اتب اد  عان 

                                                 

القاااااارهرة           ر الييئااااااإل النصااااااريإل ال رنااااااإل لمتااااااخليا اال شاااااا  اللاااااا ال الام  اا يااااااردة  عبااااااد الن طااااااى شاااااا راا  االااااااران (9)
 .  91ص   (9109)

 "أ ا    اا ياردة:  ( ب اد أن  ارأ أبيارت نان.ق.م 96ا27" )Propertius Sextus رم الشرعر برابرتياف سيكستاف "  (2)
جرليمياااف ا اآلن يااا ظ أساامحإل أي ياارف الطاارااد   االقااالع التااى تاام تشاايدهر عمااى شااااط   جي يااام. جمتبت ااداا أيياار  ااا

 أعظم نن االير ة يتم ا دت ".   رن التبت داا أيير ا الكترب ا اليا رن  م  أن ش  نر أليم الكترب الران
qui nunc Aeneae Troiani suscitat arma  

          iactaque Lavinis moenia litoribus.             

cedite, Romani scriptores, cedite, Grai!  

          nescio quid maius nascitur Iliade.  

( Prop. II, 34, 63 - 66 ) 



 
 
 
 
 
 

 ديدو فرجيليوس .. أصداء ملحمية وتراجيدية يونانية

 

17 

ب التى ينكن أن ت اق ا ساتقرار االساالم جرلنمكإل ديدا هى الن ا رت االحرا  (9) هدج 
لمشااا ب الرانااار ىك التاااى يلاااب عماااى كااام ناااااطن رانااار ى ُنحاااب لنتااا  الرانر ياااإل أن 

 يت مب عميير.

لقد سبق ُكتارب نان الرانارن اتحادراا عان تارريخ اانبراطارياإل القاديم اعان الحاراب 
لنمكااااإل "  م  أن  صااااإل حااااب اNaevius" ا ااااريفياف "Ennius" البا يااااإل  نراااام م ياااااف

الشااار يإل ديااادا الاعتيااار اهلااار أي يااارف ليااار رااام ا تحررهااار جياااى ابتكااارر ار ياااإل جرليمياااإل 
 (9).لرصإل

 Didoلقد ابتكر جرليمياف شلصيإل النمكإل ديدا ال مير نن ندي إل صار الفي يقيإل "

Tyria" جياااااااااى جي يقياااااااااإل الصااااااااام  "Phoenissa .أ  أ يااااااااار  ات أصاااااااااام شااااااااار يإل  "
" التى تقس عمى الحداد الميبيإل Punica  regna" ااستطرعت أن ت ش  ننمكإل  رطرلإل

"fines Libyci بشنرم أجريقير  ال م ن ير نمكإل  ايإل شلرعإل تحكم ننمكتير بنفردهار "
"imperium Dido Tyria regit urbeprofecta ." 

لقد صدم جرليميااف لنياار  نان الرانارن بصاارة شا ب تحكنا  انارأة  اهام الشا ب 
ل  بقدرتا  عمااى اساتدعرال شلصايرت ترريلياإل ملاى لر ااب الا كار  ال  عاإل. اصادنيم كا 

الشلصايرت الدبياإل اليا ر يااإل التاى اسااتدعرهر نان التاراث الدبااى اليا ار ى  اناان رام جقااد 
لاارالت دياادا صااد  لكاام هاا ا الشلصاايرت الدبيااإل االترريليااإل. لقااد اسااتطرع جرليمياااف 

رترة  تم  النمكاإل ابلدارة أن يل م ديدا صد  لشلصيإل النمكإل النصريإل الشر يإل كمياب

                                                 

(1( H. J. Rose, op. cit., P. 247.                                                                                                            
 .02  48ص ص   عبد الن طى ش راا  االران: النرلس السربق( 9)
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التى كر ت تحكم نصر ابدالمير   عإل  حا حكم رانار اشا بير الرانار ى. انان رام جقاد 
كر ااات كميابااارترة تنرااام لطااار داهااام عماااى نساااتقبم اانبراطارياااإل الرانر ياااإل  اكااارن نااان 
الضاارار  القضاارال عميياار ناان الاام راناار انسااتقبم الشاا ب الراناار ى  االتااى اسااتطرع 

قضرال عمييار اعماى أحالنيار. انان رام لارالت ديادا جرليميااف اانبراطار أاكترجياف ال
 بذ ميم  تيام:  بنحرا ت عدة اعر إل أي يرف عن م شرال اطن لمرانرن

………..  in Latium, sedes ubi fata quietas  

ostendunt; illic fas regna resurgere Troiae. 

(Verg. Aen., I, 205-206) 

جي ار  سااا  أناركن الراحاإل "جى  تيام  حيث أعدت ال ادار 
 ت يض رر يإل ننمكإل طراادة تب ر  لمقدر".

 regni اناان تماا  النحاارا ت أ ياار  ااد أشااركت  ن ياار جااى حكاام ننمكتياار  رطرلااإل "

demens in parte locavi (Verg. Aen., IV, 374)" ارتام الالاس االحااب .
 االُنم  ال   ن حت  ديدا لي يرف م  أ   لم يتخرر بكم  ل : 

…………………… sed nullis ille movetur  

fletibus aut voces ullas tractabilis audit;  

(Verg. Aen., IV, 338-339) 

بناار كاارن يساان   ناان  ماان"الك اا  لاام يحاار  جياا  بكرئياار  أا أن ي
 كمنرتير اللر ".

رساارال اطاان لمشاا ب الطاارااد  اناان  اجّضاام الرحياام ملااى ميطرلياار ناان ألاام تاطيااد اات
  ل  الش ب. سالم ا ألم تحقيق نلد 
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لقد استدعى جرليمياف أصداال ن راجإل ان مانإل نن الترريخ الرانر ى لتصاير  لا  
اللطاار النحاادق برلنااإل الرانر يااإل االنتنراام جااى نمكااإل نصاار كمياباارترة  االتااى اسااتطرع 

" أاكتاارجياف بذينر اا  اشاالرعت  أن ي تصاار عميياار ايحقااق Pius"     اانبراطااار التقااى
 ر ى. النلد لمش ب الران

من النمكإل ديدا جى نمحنإل اا يردة تنرم  ف ة حضارريإل ا ظارة الفارد الرانار ى لمحكام 
االُنم   م   دم جرليمياف جكرة لديدة   د يرتضى بير الب ض  حيث حكم النرأة  الكن 
جرليميااااف لطبي تااا  ال  عتااا  ال كارياااإل ل ااام هااا   النااارأة تياااا  ب فساااير ابشااا بير ابنااان 

 ت جريسإل لميا .أحبت  ع دنر أحبت اا  

جتلساااايد دياااادا عمااااى هاااا ا ال حااااا ع ااااد جرليمياااااف لاااارال ب اااارض الدعريااااإل اااعااااالم 
السيرسااااى لانبراطااااار أاكتاااارجياف اسيرساااات  ا لتنرعيااااإل االلال يااااإل  اكاااا ل  ب اااارض 

  معالال شخن الفرد االدالإل الرانر يإل.

من جرليمياااف  بربتكاارر  لقصااإل دياادا عمااى هاا ا ال حااا  ي اارض عمااى لنيااار   ضاايإل 
رنإل انريرة  اهى نر ا كرن يحدث لا نكث أي يرف التقى الاارع الب ملاى لااار ديادا ه

اأ  أالايااارت أهااام : النصااارل  اللرصاااإل الفردياااإل  أم النصااارل  ال رناااإل  بشااانرم مجريقيااار 
  الاط يإل القانيإل .
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 ةــالخاتم
لانبراطااااار من جرليمياااااف شاااارعر أتسااااطى يقااااام برلدعريااااإل السيرساااايإل اا لتنرعيااااإل االلال يااااإل 

أتساطف. النار كاارن جرليميااف  اد عرصاار أرار عال ارت النمكااإل كميابارترة ناس القااردة الرانارن   يصاار 
اأ طا ياااف   عمااى اللنياريااإل الرانر يااإل  اعرصاار أيضاار  ا تصاارر أتسااطف "أاكتاارجياف" عميياار جااى 

 ى أتسااطف ق.م. اناان راام ج  اادنر أراد أن يناادح اانبراطااار الراناار 99نا  ااإل أكتيااام البحريااإل عاارم 
اُي مااى ناان شااخ   اناان شااخن أنتاا  الرانر يااإل   جقااد لاارال جااى نمحنتاا  اا يااردة بشلصاايإل  ساارئيإل تحااا  
ن يلر  نن السحر االرانر سيإل االلنرم االبطالإل  ال م نن ه   الشلصيإل نمكإل  ات أصاام شار يإل 

 اتحكم ش ب يقطن بشنرم مجريقير. 

ساحر  النرلا  اراراال  ا اتا   القاد اضا ير جاى الرالت النمكإل ديدا ع د جرليمياف ننرمإل لمشرق ب
نقربماإل نااس بطاام اا يااردة أي ياارف  االاا   ينراام التقااا  االااارع االنساائاليإل االناام. اع اادنر تتقرباام دياادا 
نااس أي ياارف ايتااخلأل لييااب حباا  باادالمير ايساايطر عمااى نشاارعرهر  جخ ياار ت سااى نساائاليتير تلاار  أنتياار 

م اهتنرنياار. جااى حااين حتااى يكااان مساا رد  فسااير ا اتياار هااا ُلاااننمكتياار ال رشاائإل  اتتقا ااس عمااى  اتياار 
م اهتنارم أي يارف  انان رام ي صارا أي يارف عان النمكاإل ديادا احبيار لا  تكان النإل انستقبمير هى ُلا

 اك ا هر اعرشير ال   عرضت  عمي . 

ب من ديدا تنرم ال ظرة ملى ال ات اا هتنرم برلفرد االشئان اللرصإل اا  صراا عن لناع الشا 
انصاارلح  ال رنااإل. جااى حااين أ اا    الاااد أا بقاارال لمفاارد الاا   ي ظاار ل اتاا  جااى ظاام تكاااين الننرلاا  
االدام  اعمى اللنيس أن يتلمى عن جرديت  ا ات  اال نم نن ألام اللنرعاإل االناإل. من ديادا ع ادنر 

ير بقادر أ اا  تادر  أ يار  ظارت لاا اتير اتلمات عان اناارم أنتيار ال رشائإلك جخ ياار تب اى ا  تقارم  لاايف لا ات
لدالتير اأنتيار التاى أهنمات هاى جاى حقيار  انان رام يتحاام ا تقرنيار  حاا  فساير جتقتام  اتيار اجرديتيار 
اأ ر يتيار. جاى حاين عماى اللر اب اآللار كارن ه اار  أي يارف الا   يضاحى براحتا  اسا ردت  ا لا  ناان 

 ألم أنت  انستقبم ش بير.
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كارر الا ات االشا ار برلنسائاليإل تلار  اللنرعاإل من نر ينرم  أي يارف نان صافرت  التقاا  االاارع اات 
االدالااإل   بااد أن يكااان لاا  ال مبااإل اال صاار عمااى ناار تنرماا  دياادا ناان صاافرت  الفرديااإل االتقا ااس عمااى 

 نصرل  ال ات اال رلسيإل اعدم الش ار برلنسئاليإل تلر  اللنرعإل االدالإل. 
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