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 عزة محمد سميم سالم
 

 التراجيديا اليونانية األحالم فى
 

 مقدمة:

قبؿ التحدث عف األحالـ فى كؿ مف مسرحيات ايسخيميوس ومسرحية سوفوكميس ومسػرحيات 
فػػى  زو ػػة أوديسػػيوس  يوربيػػديس ي ػػب ذكػػر  ػػص حمػػـ ب مػػوبى 

 األوديسيا لهوميروس.

فػى  ومهػا   ىتاب التاسع عشر رأت ب مػوبففى األوديسيا لهوميروس فى الك
حممًا ودائما ما كاف يتكرر لها هذا الحمـ. ع دما رأت ب موبى الغريب وهو  فسه أوديسيوس مت كػرًا فػى 
زى شحاذ ، اطمأ ت له وقالت له: أيها الغريب ، تعاؿ اآلف ، استمع إلػى حمػـ   يخىػ ى ، وأخبر ػى 

 (:543ػ 536بتفسيره )اآلبيات 

 
 

 

 

 

اء وأ ػا أسػعد بمشػاهدتهف. ويخػرج اآلف "لدى عشروف أوزة فى الم زؿ يأكمف قمحًا مع و ػًا بالمػ
 سػػر كبيػػر ذو م مػػار معمػػوؼ يخػػرج مػػف ال بػػؿ وكسػػر  ميػػع أع ػػاقهف وابػػتمعهف وك ػػت أراهػػف ممميػػات 
عمى األرض فى هذا الم زؿ ، بي ما ارتفع ال سر ولحؽ ]األثير السماء[ الممدسة .. وأث اء حممى ك ت 



 

 

 

 

 

 
 

 األحالم فى التراجيديا اليونانية

11 
ائرهف ال ميمػػة ولك ػػى ك ػػت أىػػرخ ىػػرخات أبكػػى وأ ػػوح وحػػولى كا ػػت ت تمػػع ال سػػاء اآلخيػػات ب ػػف

 مؤلمة الف ال سر قتؿ أوزى". 

 ( : 547ػ544وتكمؿ حديثها فى األبيات ) 

 

 

 

 

و اء ال سر و مس فوؽ )عمى( بروز السطح وتحدث بىوت إ ساف وأخذ يخفؼ ع ػى قػائاًل: 
ايكػػاريوس ، هػػذا لػػيس حممػػًا ولك ػػه رؤيػػة مؤكػػدة سػػوؼ تىػػبح بعػػد ذلػػؾ حميميػػة ، ثػػـ  ة"تأكػػدى يػػا اب ػػ

 (: 555ػ548يحدث أوديسيوس  فسه  فى األبيات )

 

 

 

"األوز هػػػـ الػػػدخالء ، وأ ػػػا سػػػأكوف ال سػػػر فػػػى هػػػذا الوقػػػت ، واآلف سأىػػػبح زو ػػػؾ الػػػذى عػػػاد       
 كؿ الدخالء". وسوؼ أقتؿ 

وع دما كاف يحدث  فسه أوديسيوس ترك ى ال عاس هكذا تتحدث الممكة فى األبيات 
 (553ػ551)
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عت كػػػى أرى األوز المو ػػػود بم زلػػػى ، كػػػا وا ه ػػػاؾ ، يػػػأكموف الممػػػح بػػػالمرب مػػػف الػػػدلو وأسػػػر 

   (1)كعادتهـ دومًا.

 ( :558ػ555وبعد ذلؾ أ ابها أوديسيوس وقاؿ فى األبيات )

 

"أيتهػػا السػػيدة ، المع ػػى وا ػػح ، ال يو ػػد أيػػره وذلػػؾ أف أوديسػػيوس هػػو مػػف سػػيكمؿ لػػؾ هػػذا 
طيع أحدهـ الهروب مف الموت والمػدر. وكػاف الحمـ لهؤالء الدخالء ، والخسارة م مو ة حيث لف يست

 (1)."وكا ت ب موب تستمع إليه Crĕteدائمًا يطمئ ها بر وع أوديسيوس أل ه زعـ أ ه رآه فى كريت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Cf. Rozokoki Alexandre, Penelope’s dream in book 19 of The Odyssey, P. 1-2.   

(2) Cf. Butcher & Lang, The Odyssy of Homer. P. 327-328. 

Cf. Dufour et Raison, Homére-Odyssée P. 282-283. 

Cf. Merry, Homer-Odyssy, books. XIX. (V. 335-340). 
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 األحالم فى كل من مسرحيات
 وس وسوفوكميس ويوريبيديسيسخيميا

 وس:يسخيمياألحالم فى مسرحيات ا
 

رت األحالـ فى مسرحيات الفرس ، ومسرحية بروميثيوس فى األأالؿ ، مسرحية فمد ظه
 حامالت المرابيف.

 .(1)وس التى وىمت ايسخيميؽ.ـ. وكا ت ثا ى أعماؿ ا 471أواًل: عر ت مسرحية الفرس 
ؽ.ـ. فػى  فػس السػ ة التػى  471وس عػاـ يسػخيميثا يُا: عر ػت مسػرحية بروميثيػوس فػى األأػالؿ أل

 469واف تػػاريا العػػرض عمػػى اخػػتالؼ وربمػػا عر ػػت عػػاـ  (1)سػػرحية الفػػرسعر ػػت فيهػػا م
 .(3)ؽ.ـ إى بعد الفرس بثالث أعواـ

وس وهػى مسػرحية مػف  ػمف مسػرحيات االوريسػتيا يسػخيميثالثًا: عر ت مسرحية حامالت المرابيف أل
 .(4)ؽ.ـ 458وتـ عر ها 

 األحالم فى مسرحيات سوفوكميس:
زو ػة   سػترايتمكمية الكترا لسوفوكميس وهو حمـ واحد فمط رأته لـ تظهر األحالـ إال فى مسرح

 (5)ؽ.ـ. 413وقد عر ها سوفوكميس فى  Thyesteستوس بف ثيستيس يأ امم وف وعشيمة اي 

   األحالم فى مسرحيات يوربيديس:
 يظهر ليوربيديس ثالث مسرحيات بها أحالـ:

 (6)ؽ.ـ.414ر ت فى ؽ.ـ. ولكف أوؿ مرة ع 413ػ مسرحية هيكابى وعر ت قبؿ   1

                                                 
(1) Cf. Mazon Paul, Eschyle, Perses, Notice, P. 55. 

(2) Cf. Mazon Paul , Eschyle,Promethee enchaine,Notice, P. 151. 

(3) Cf. Manfred Lassau, Aischylos, G. Olms Verlag, Hildesheim, 1998, P. 43.  

Comparer Kitto, Greek Tragedy, P. 55.  

(4) Cf. Mazon Paul, Eschyle, l’ Orestes d’ Eschyle, Notice general, P. 10. 

(5) Cf. Masqueray Paul,Sophocle, Electre, Notice , P. 201. 

(6) Cf. Méridier Louis, Euripide, Hecube, Notice, PP. 178-179. 
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 414ؽ.ـ. ولكف تحػدد لهػا عػرض آخػر       411ػ مسرحية ايفي ي يا بيف التاورييف عر ت فى  1

 (1)ؽ.ـ.

 (1)و تاريا عر ها أير معروؼ. Rhesusػ مسرحية ريسوس  3

 وس:يسخيميأواًل: األحالم فى مسرحيات ا
  :مسرحية الفرس -1

بية كما أف لها أهمية تاريخية كبرى أل ها ىورت ؽ.ـ. وهى ذات قيمة أد 471عر ت فى 
معركة سالميس التى ا تىرت فيها أثي ا عمى الفرس وخمىت اليو ا ييف مف قساوة البرابرة. ففى 

 .(155ػ176فى األبيات )مسرحية الفرس 

حممًا وا حًا كرؤيا ، ففى  Atossaيعد حمـ الممكة حممًا هامًا لمغاية فمد رأت الممكة أتوسا 
يحاوؿ أف يشد إلى عربته امرأتاف فى أحسف ثياب ، إحداهما ترتدى رداءًا  Xerxesمها كاف م ا

فارسيًا أما األخرى فترتدى رداءًا دوريًا وهما تفوقاف  ساء عىر ا فى قوامهما الفارع ، وكمتاهما 
فيها رائعتاف فى ال ماؿ ، وهما أختاف ت تمياف إلى أىؿ واحد. أما مف  احية األرض التى عاشت 

كاًل م هما فمد كاف مف  ىيب األولى أف تمطف أرض هيالس أما األخرى فكاف مف  ىيبها أف تميـ 
فى أرض الفرس. وكا ت كاًل م هما كما بدا لمممكة فى م امها أ ها تتحرش باألخرى ، وع دما أدرؾ 

Xerxes  طوؽ ذلؾ حاوؿ أف يكبح  ماحهما وأف يمطؼ مف حدتهما ، فشدهما لع مته الحربية و
ع مهما بسيور مف ال مد ، وكا ت إحداهما تتيه ع بًا بهذا الطاقـ ، و عمت فيه طوع  الع اف ، أما 
األخرى فمد أخذت تماـو ومزقت بيديها سيور العربة أربًا ، ولما تخمىت مف   ع ا ها ، شدته بع ؼ 

، وما أف رآه  أر ًا ووقؼ أبوه داريوس ب ا به يح و عميه Xerxesوقسمت ال ير  ىفيف ، وسمط 
Xerxes  ًحتى مزؽ ثيابه وأبعدها عف  سده. هذا ما رأته فى م امها ليال .. 

واقتربت مف المذبح وقدمت قربا ًا لآللهة ، رأت  سرًا يطير  Atossaوع دما استيمظت الممكة 
: وقفت ىامتة مف الخوؼ ، يا أىدقاء. ولكف سرعاف ما تعمب   حو مذبح فويبوس 

                                                 
(1) Cf. Parmentier ,et Gregoire, Euripide, Iphigénie en Tauride, Notice ,p.106. 

(2) Cf. Berguin, Duclos ,Euripide,Rhesus ,Theâtre complet, Introduction, p. 27. 
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ا أماـ عيو ى بأ  حه قوية وأ دفع سريعا وأرس مخالبه فى رأس ال سر ولـ يفعؿ ال سر ال سر ىمر 

 (1)(.115ػ155شيئًا سوى أف ا كمش واستسمـ )األبيات

 وكاف مغزى الحمـ أف الحرية ت تىر دائمًا ولمديممراطية الغمبة عمى العبودية وحكـ الفرد.

راد ايسخيميوس أف وه اؾ وحدة فى المو وع ، ولكف لـ تكف ه اؾ شخىية رئيسية قوية ، أ
 . يعطى لممشاهد فكرة أف الفرس بدأو يؤم وف بالمدر فى معركتهـ مع اليو اف

كما  عؿ حمـ الممكة تمهيد لممشاهد  تي ة الكارثة التى ستحدث واىبح بذلؾ تفسير حممها  
 (.531ػ517األبياتواقعيا ممموسا )

 ه المذ ب األساسى فى ركسيس عمى المسرح لفترة كبيرة ألسلمد احتفظ ايسخيميوس بك 
الكارثة كمها. ولكف لـ تستطع ال وقة أف تسيطر عمى الحدث ولـ تكف الممكة شخىية مسيطرة عمى 
األحداث ، ولك ها كا ت حكيمة تستطيع أف تمدر األمور فبذلؾ تركت لممشاهد تأثيرا بأ ها شخىية 

  بيمة.

 

                                                 
(1) Cf. Mazon, Eschyle-Perse, n. 1. P. 69: 

 كاف حمـ الممكة يعمف ا ه بيف أوروبا واسيا كره يتعذر تخفي ه.
حطمػت قػوة  أف ي مهما تحت سيطرته فمط ، فحكمت أوربا عربػة اكسركسػيس ، أى Xerxes"ال يستطيع اكسركسيس 

الفرس أو ظهور داريوس مؤسس هػذه السػيادة. وسػ رى الىػمر اليو ػا ى يهػا ـ بشػ اعة ال سػر الفػرس وقمػؿ رحمتػه. وال 
يستطيع ال سر المذعور أف يدافع عف  فسه ، ويظهػر اكسركسػيس فػى آخػر المشػهد بهػذه الىػورة: متخميػا عػف الحكػـ ، 

 متوقفا عف المتاؿ.
Cf. Manning C. A., A study of Archaism in Euripides, P. 68.  
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  :ـ مسرحية بروميثيوس فى األغالل  2

ؽ.ـ. فى  فس الس ة التى ظهرت فيها مسرحية الفرس ،  471عر ت هذه المسرحية فى 
 وما بعده: 645، وفى البيت  (1)ولكف يو د آراء مختمفة فى عر ها

 

تحػػذر األحػػالـ ايػػو مػػف أف تغػػادر بيتهػػا و تىػػبح محبوبػػة زيػػوس فهػػى تخبػػر أباهػػا اي ػػاكوس 
  

 وتموؿ ايو: فإف أطيافا ليمية كا ت تحـو حوؿ خدر عذريتى بمىد إأوائى بكالمها الرقيؽ:
"أيتهػػا الفتػػاة السػػعيدة الحػػظ ، لمػػاذا تبمػػيف عمػػى عػػذريتؾ كػػؿ هػػذا الوقػػت ، بي مػػا كػػاف فػػى ممػػدورؾ أف 

لػػػى دودو ػػػيس  تحىػػػمى عمػػػى أعظػػػـ األزواجر " .. فأرسػػػؿ أباهػػػا إلػػػى بيثػػػو   وا 
 كثيرًا مف الرسؿ ليعرؼ ما ي بغى عميه عممه بالفعؿ أو بالموؿ إلر اء اآللهه.

V. (658-660): 

 

 

 (:675ػ669يت )وع دما تتممى ردًا وا حًا فى الب

وقد است اب لمثؿ هذه الت بؤات التى  اء بها لوكسياس فطرد ى وبالرأـ م ه وم ى اأمؽ 
 الدار فى و هى.

V. (669-670): 

 

 ومثيػوس هو المفسر لؤلحالـ ، بالرأـ مػف أف بر  كاف لوكسياس 
وك ػت أوؿ مػف ميػز مػف بػيف األحػالـ  (1)( 487ػػ485يموؿ ا ه هو  فسه عمـ هذا الفف لمبشر )البيػت 

                                                 

 ، فى  فس البحث . 3، هامش  4ا ظر ص  (1)

(2) Ibid., ……. P. 68.  
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ما قػدر لػه أف يىػبح حميمػة واقعػة و عمػتهـ يعرفػوف تفسػير أىػوات الت بػؤات المحيػرة والتطيػرات التػى 

 تىادفهـ بالطريؽ.
( V. 485 - 487 )   

 : ـ مسرحية حامالت القرابين   3
لكػػػورس عػػػف الحمػػػـ الممكػػػة كمتيم سػػػترا سػػػتيا وفيهػػػا يتحػػػدث اتعػػػد مػػػف  ػػػمف مسػػػرحيات االوري

والورسػػتيس الحمػػـ الػػذى أزع هػػا والػػذى ترسػػؿ مػػف أ مػػه الخمػػر مػػع الكتػػرا لتىػػبه كمربػػاف عمػػى قبػػر 
 (.539ػ535و  515ػ513أ امم وف لتر يه )األبيات 

Eschyle-Promethee(V. 523-525): 

 

الورسػػػتيس "اعػػرؼ ، يػػاب ى ألف ك ػػت ه ػػػاؾ. فعمػػت ذلػػؾ أل هػػا رأت أحػػػالـ  الكووس ي كىكوو 
وحامػػت حولهػػا أرواح الميػػؿ المفزعػػة  عمتهػػا تمفػػز مػػف  ومهػػا لكػػى ترسػػؿ هػػذه المػػرابيف ، وأرسػػمتها تمػػؾ 

  المرأة الممحدة".  

 (535-539):

 

 

 (:539ػ535ألبيات)الكورس يشرح الورستيس فى ا
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: أطممت ىرخة مذعورة ، وفى الحاؿ ا يئت عدد كبير  إف الممكة ع دما استيمظت مف ال ـو
مف المىابيح التى  ورت فى الظالـ و أرسؿ ال وء ساطعا داخؿ البيت البتهاج )لفرحة( الممكة. 

 لذلؾ أرسمت المرابيف لمميت أمال أف ت د عال ا شافيا لمح تها.    

 : (517)بيت  أ ها تحمؿ حية وتر عها مف ثديها  ستراتميكملمد رأت 
 

 ( :533ولكف ف أة ت د أف الدـ اختمط بمب ها) بيت
 

ذا بالحية بعػد ذلػؾ تمػدغ ثػديها وقػد أفزعتهػا هػذه الرؤيػة و ه ػت وهػى تطمػؽ ىػرخة          رعػب وا 
(1)( ، ويفكر أورستيس فى الحاؿ فى أ ه هو  فسه الحية535)

 

(V. 549) 

بمساعدة أخته الكترا   والذى يذهب لمتؿ أمه وقد قتؿ أمه وعشيمها اي يستوس
  (1)يس وىديمه بيالد

ويػػد ( 3)ألمػر آلهػى اً أمػػر أبولمػو وهػو بػػذلؾ يعتبػر  فسػه م فػػذلمػد قتػؿ أورسػتيس أمػػه ب ػاءًا عمػى 
المدر فى هذا اال تماـ كما كاف يرى أبولمو أف قتؿ أورستيس المه  زاءًا لمتؿ زو ها وذلػؾ الف أبولمػو 

 (4)كاف يعتبر أف العالقة الزو ية ممدسة وأف الر ؿ له األولوية.

                                                 
(1) Cf. Sommerstein, Greek Drama and Dramatists, P. 100. N

O
. 26. 

(2) Ibid., ……….. P. 69. 

(3) Comparer Sophocle –Electre (V.35-37). 

 

 
(4) Cf. Eschyle-Euminides (V. 658-664). 
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 فى مسرحيات سوفوكميس: حالمثانيًا: األ

ؽ.ـ.  413األحػػالـ إال فػػى مسػرحية واحػػدة هػػى مسػػرحية الكتػرا والتػػى عر ػػت فػػى لػـ تظهػػر 
 سخيميوس.يله أهمية كبيرة وير ع الحمـ الواحد عمى األر ح إلى تأثير ا او  د بها حمم

ومػػػػػػػا بعػػػػػػػده(  تخبػػػػػػػر خريسػػػػػػػوثميس  417ففػػػػػػػى مسػػػػػػػرحية الكتػػػػػػػرا لسػػػػػػػوفوكميس )فػػػػػػػى البيػػػػػػػت 
رعبها فع ػد اسػتيماظها وأرسػمتها بػالمرابيف إلػى أعها و كيؼ أف أمها رأت حممًا قد أفز  

 يفقبر أ امم وف و تمابؿ أختها الكترا ويتبادالف الحديث ، فتسألها الكترا: أيػف أ ػت ذاهبػةر لمػف تحممػ
 (455 هذا الخمرر ) بيت

 

 (456ترسمها إلى قبر أبيها )بيت  وترد عميها خريسوثميس: بأ ها أمها هى التى 
 

 ( 459وتتع ب الكترا مف هذا التىرؼ وتسأؿ مف الىديؽ الذى ي ىحها بذلؾ )بيت 
 

شػ  هػا الكتػرا أف تمػص لهػا كػؿ وترد عميها أختهػا وتمػوؿ لهػا ذلػؾ مػف حمػـ أزع هػا وتطمػب م        
 ( :413ػ417ريسوثميس ما سمعته عف الحمـ المزعج الذى رأيته والدتهما) األبيات خوتحكى 
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"فمد رأت والدهما يظهر فى ال ور )فى ال هار( أتيًا إليهما ممسكًا العىا التى كا ت فى 

س  ، وزرعها ومف هذه العىا ي بت أىف تو الدار ، واآلف أخذها اي يس يده دائمًا فى
 (1)قوى يعطى ظمه كؿ ارض أهؿ مسيى".

تتشابه مسرحية الكترا لسوفوكميس ومسرحية حامالت المرابيف اليسخيميوس فى رعب 
لى مف الحمـ الذى رأيه فى م امها وذلؾ ع د استيماظها مف ال ـو قررت إرساؿ الخمر إ  سترايتمكم

 .كما تتشابه المسرحيتيف فى قتؿ أوريستيس المه ب اءا عمى أمر قبر أ امم وف إلر ائه

 ثالثًا: األحالم فى مسرحيات يوربيديس:
 .(76ػ68 فى بيت)ليوربيديس حممًا مهمًا  وتت مف مسرحية هيكابى

Eur. Hec. (V. 68-76): 

 

 

  

 

 (75) 
(2)

 

[ ]  

                                                 
(1) Cf. Masqueray, Soph. Electre. Note 1. P. 226. 

( لهيػرودوت يحكػى قىػة اسػتياج الػذى زوج اب تػه م ػداف مػف كمبػيس رأى فػى حمػـ ا ػه 158بيػت ) تاب األوؿفى الك
خػػرج مػػف اب تػػه شػػ رة ع ػػب أطػػت كػػؿ اسػػيا. إذا كا ػػت هػػذه الشػػ رة ، شػػ رة الع ػػب ه ػػا بػػداًل مػػف العىػػا هػػذا رمػػز 

ر األأىػاف مػف المشػر ... هػذا المثػؿ الممؾ وهػى لػـ ت بػت قػط ورقػًا وال فروعػًا وال تخ ػر ابػدًا ، بعػد اف  ػردت ال ػا
 وما بعده.  134خيميوس فى اال ياذة ، سطر يسالذى يشرحه ا

 Bude.( يترائػػػى لممػػػػارئ أ ػػػه سػػػمط بيػػػػت ولكػػػف لػػػيس عميػػػػه أى تعميػػػؽ فػػػى طبعػػػػة75( إلػػػػى البيػػػت )71مػػػف البيػػػت ) (2)
و و ػػح لممػػارئ أ ػػه ( فػػى بيػػت واحػػد 74و 73مػػزج األبيػػات ) Daitzلػػػ  Teubnerولكػػف فػػى طبعػػة  Méridierلػػػ
  (   74و 73)
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يا وء زيوس الرائع ، ويا ظممة الميؿ ، لماذا أرتعد مف أحالـ  ومى التػى تالحم ػى بالرعػب ، 

أبعػػدى ع ػػى أحػػالـ الميػػؿ  (1)وباألشػػباحر أيتهػػا األرض ال ميمػػة ، يػػا أـ األحػػالـ ذات األ  حػػة السػػوداء
 م امى عف مىير بولكسي ى اب تى الحبيبة ، لمد رأيت الحمـ الرهيب وأ ه ليفزع ى. الذى رأيته فى

 تموؿ هيكابى أ ها تبحث عف مفسر: (91ػ87فى األبيات )و 
V. (87-91): 

واب تها كاسػ درا لكػى يشػرحوا  (1)ألحالمها فأيف ت د كؿ مف هيمي وس اب ها اً فهيكابى تريد مفسر 
 ت:يرأ مدلها أحالمهار ل

مػف بػيف ركبتيهػا بي مػا يتشػبث بهػا  ظبيًا أرقط تمزقه مخالب ذئب دموية ، بعد أف ا تزعػه  سػر
 فى يأس يثير الشفمة ... وكا ت تشعر بالرعب يخمع قمبها.

كا ت هيكابى تخاؼ عمى حياة اب ها الف شبح اخيمميوس قد ظهر مؤخرًا وطمب الت حية 
بإحدى ب ات طروادة مف ا مه ، وهى لـ تدر بعدما إذا كاف زعماء المبيمة قد ا معوا أمرهـ لت فيذ هذا 

 لمطمب الهم ى.ا

                                                 

 أطفاؿ الميؿ هى األحالـ:( 1)
Cf. Hesiod-Theog., (212) 

Cf. Euripide, Iph. Tauride (V. 1262) 

 ء الموتى.( تمثؿ عمى أ ها أب اء األرض وأ ها تخرج مف أعماؽ هاديس ، أل ها لـ تكف سوى أىدقا1161بيت )ففى 
Cf. Homěre-Odyssee, (24.V. 12). 

 

(2) Cf. Homěre-Iliade, VI (V. 76). 
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( ، وليس رفيمًا ما لزيوس أو وي بغى أف  الحظ أف م بع األحالـ ه ا هى األرض )

ألبولمو. وفيما بعد ترثى الممكة حظها عمى أ ها لف تحتاج لمفسر أل ها هى  فسها قد خم ت  يدًا 
 وما بعده(. 751 بيتالحميمة المحز ة. 

 
 (:757ػ753) بياتتموؿ هيكابى فى األ

, 

 

"يا لحسرتى ، آه ، لمد أدركت اآلف مغزى ذلؾ الحمـ الميمى الذى تراءى أماـ 
غيب ذلؾ الشبح ذو األ  حة السوداء عف مخيمتى ... ذلؾ الحمـ عي ى ، وال ي

 (1)تحت  وء زيوس". اً الذى رأيتؾ فيه يا ولدى ، وعرفت ا ؾ لـ تعد مو ود

 : (715ػ759وتسألها ال وقة هؿ تعرؼ مف قتؿ اب ها فترد هيكابى أ ها تعرفه فى األبيات )
 

 
 "ا ه ىديمى ،  يفى ، الفارس الثراقى الذى سممه إياه والده الع وز كى يرعاه ويخفيه .."

 ـ مسرحية افيجينيا بين التاوربين "ليوربيديس" 2
بأ ها  ويعد الحمـ فى مسرحية " إفي ي يا بيف التاورييف "ليوربيديس هامًا حيث تحمـ إفي ي يا

 وما بعده(. 41كرست الرتميس العمود الباقى مف قىر أسالفها الذى ىمد أماـ زلزاؿ شديد )بيت 
Iph(V.42): 

 لمحمـ: اً وما بعده( وكاف ذلؾ تفسير  56وتختـ حديثها أف أورستيس قد مات )بيت 
 

                                                 

  وء زيوس ، هو  وء ال هار فى العالـ العموى. (1)
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"حيث إف عمداف الم زؿ هى الذكور مف األطفاؿ ، إ  ى ليس لدى أىدقاء آخريف ي اسبوف 

وما بعده(عمى حز ها وبكائها عمى موت شميمها  148)بيت وتعبر افي ي يا فى ( 1)حممى.
 الف هذا ما رأته فى حممها . 

(V.148) 

(V.149) 

(V.150) ( )

(V.151)  

 

 ـ حمم ريسوس فى مسرحية يوربيديس: 3
قاؿ بعض ال ماد أف مسرحية ريسوس ليست مف تأليؼ يوربيديس ولك ها ا  مت إلى 

 (3)وا وأكدوا عمى أ ها مف تأليؼ يوربيديس.ولكف كثير مف ال ماد ا مع (1)م موعة مسرحياته

( واف سائؽ عربة الخيؿ هو مف او ما بعده 781فى هذه المسرحية   د أف الحمـ فى )بيت 
 يحمـ ، فمد رأى: 

 

                                                 
(1) Cf. Meridier, Euripide, Iph. Tauride. P. 116. Notes n.1.  

(2) Cf. Mohwood and Hall, Euripides Rhesus, Introduction, P. XXV  

Cf. Berguin et Duclos, Euripide, Theâtre complet, Introduction. P. 27.  

(3) Ibid., P. 37. 
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كما  ا" اف الخيوؿ التى كاف يطعمها ويمودها تمؼ عمى العربة ب وار ريسوس ، فمد كاف يراه

خيؿ وكا ا يحركاف لو كاف يتراءى له ا ه يرى حممًا. حيث  اء ذئباف ىعدا وتعمما فوؽ أرداؼ ال
 بذيولهـ الخيوؿ كى تهيج.

أما الخيوؿ فكا ت تىهؿ بأ فها وكا ت تطمؽ ع اف أ بها ، أما هو فمد كاف يريد أبعاد 
هذه الحيوا ات عف الخيؿ ، ولك ه استيمظ مف  ومه م طربًا مف رعب الميؿ ورفع رأسه وسمع 

وال ، وكاف دمه مازاؿ ساخ ًا يتدفؽ .. وا ح ى عمى سيده الشاب ولك ه و ده ممت (1)أرأرة الموت
ويسيؿ بغزارة فوقه ، هذا ما رآه سائؽ العربة فى م امه وو د موت سيده ، فالذئباف المذاف ىعدا 

 (1)عمى الخيؿ هما الشخىاف المذاف قتال سيده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Cf. Homĕre-Iliade, X, (V. 495). 

 كاف ريسوس ممؾ تراقيا مف بي هـ ( ....) راقيًا تشر ثالث ع قتؿ ديوميديس 

(2) Cf. Berguin et Duclos, Euripide, Rhesos, Théâtre complet, Notice, P. 39.  
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 تحميل الشخصيات:
 :Penelopeى بو شخصية بنمـ   1

ة لػه والب هػا ، حيػث ا تظػرت عػودة زو هػا لمػدة زو ة اوديسيوس وكا ت مخمىػ ىكا ت ب موب
أث ػػػاء رحمػػػة عودتػػػه مػػػف حػػػرب سػػػ وات  وعشػػػر  عشػػػريف عامػػػًا ، عشػػػر سػػػ وات خػػػالؿ حػػػرب طػػػروادة

)طروادة إلى ايثاكا  )Ithace  

وقد تمدـ لها العديد مف الر اؿ لمزواج م ها أث اء أياب زو ها وكا ت تخدعهـ كى يهدأوا فمد 
لمفرح وتتح ج بأ ها سوؼ تختار زو ا لها ع دما ت تهى مف أزؿ    الفستاف ...  اكا ت تغزؿ فستا 

فكا ت تشتغؿ فى أزؿ الفستاف فى ال هار ، وفى أث اء الميؿ دوف أف يعمـ أحد تمـو بفؾ ما قامت 
بغزله ، إلى أف  اء زو ها وخمىها وخمص اب ها مف هؤالء الخطاب ... وع دما وىؿ لها 

يئة شحاذ فمـ تعرفه ومع ذلؾ فمد ارتاحت له و مست ب واره تمص له عما أوديسيوس  اء فى ه
د زو ها. ففى شخىية ي ها ا ه سوؼ يعأطمو ي ايمها فأخبرته عف الحمـ الذى يتكرر معها ، 

 رى الزو ة الوفية ، المخمىة ، ال بيمة واتهمها بعض ال ماد بأ ها أير وفيه ، وذلؾ أل ها  ىب موب
وز ما زاؿ حيًا ، وربط ال ماد ذلؾ اإلوز بالر اؿ الذيف يريدوف الزواج م ها ... فرحت ع دما رأت اإل

، ولكف رفض البعض ا آلخر هذا الرأى وأكدوا عمى وفائها وأخالىها لزو ها. واالهـ مف ذلؾ أف 
زو ها  فسه قد شعر ب بمها هذا وتأكد م ه ع دما عاد إلى قىره أث اء اختفائه فى زى الشحاذ وهى 

 .(1)ه تمص له كؿ ش  كاف ي ايمهاب وار 

 : Atossaـ أتوسا  2
كا ت اتوسا ممكة لها هيبة ووقار وكا ت متوا عة تطمب ال ىائح مف الشػيوخ األوفيػاء أل هػـ 
بال سبة لها مىدر ال ىائح الرشيدة ، وكا ت تفتح قمبها ألهؿ بمدتها وت اديهـ "يا أىدقائى" ، وكا ت 

دها الذى بال سبة لها  ػور المىػر حيػث إ ػه ال قيمػة لمثػروة الهائمػة تمص عميهـ خوفها وفزعها عمى ول
 بدوف ر اؿ.

                                                 
(1) Cf. Rozokoki Alexandra., “Penelop’s dream in book 10, CQ 51. (P. 1-7) 

Cf. Humbert, Mythologie Grecque et Romaine, P. 181-83. 
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وكػػػاف أهػػػؿ بمػػػدتها ي ظػػػروف إليهػػػا باعتبارهػػػا ممكػػػتهـ زو ػػػة ممكهػػػـ إلػػػه الفػػػرس )الممػػػؾ الراحػػػؿ 

 الممدس( وكا وا يك وف لها كؿ حب واحتراـ وطاعة.

ي ػًا بمػدى كبػر الكارثػة وبعد ذلؾ عممت بالهزيمة التػى وقعػت عمػى  ػيش الفػرس ، وعممػت أ
 عميهـ وعمى الفرس ، وبأف اب ها ما يزاؿ حيًا.

"يا لتعسى لتمؾ الكارثة المدمرة التى حاقت بال يش ، أيتها الرؤية الوا ػحة  ةوه ا قالت الممك
 التى ت مت لى فى أحالمى بالميؿ ، لمد و عت أماـ  اظرى ىورة الكوارث التى  زلت بى.

ذا سوؼ اقدـ بعض المرابيف ك تر ية آللهة األرض والموتى ، وتطمب م هـ أف يتشاوروا وا 
 إلى المىر.ال وقة بولدها تىحبه 

ابػػػف الممػػػؾ داريػػػوس وابػػػف الممكػػػة اتوسػػػا ويػػػأمرهـ بػػػال واح واف  Xerxesوير ػػػع اكسركسػػػيس 
 .. ذلؾ أل ه  مب عمى وط ه الدمار وتىػحبه ال وقػة إلػى المىػر احزي  ا يطمموا أ ي ًا ال ي تهى ، أ ي

 بالدموع واألىوات الحزي ة. 

 :IO يواشخصية ـ  3
كا ت ايو اب ة اي اخوس وقد احبها زيػوس ف ممػت عميهػا "هيػرا" وا تممػت م هػا اشػد ا تمػاـ حيػث 

  عمت ذبابة المطيع تمدأها فها ت وهامت فى البالد.

ف كا ػػت تحػػـو حػػوؿ "ايػػو" أطيػػاؼ كػػؿ ليمػػة لتغويهػػا بكػػالـ رقيػػؽ وتخبرهػػا بػػاف زيػػوس يحبهػػا وا
عميها أف تبعد إلى مرج لير ا العميؽ ، إلػى قطعػاف أبيهػا وحظػائر ماشػيته حتػى تسػتطيع أعػيف زيػوس 
أف تخمد لهيب شوقها، وكا ت هذه األحالـ تحاىرها كؿ ليمة مما دفعها أف تت رأ وتخبر والدها بهػذه 

عميػػػه أف يفعػػػؿ " كثيػػػرا مػػػف الرسػػػؿ ليعػػػرؼ مػػػاذا يسثػػػو" و "ردودو ػػػياألحػػػالـ ... فأرسػػػؿ والػػػدها إلػػػى "ب
إلر ػػاء اآللهػػة ، ولك همػػػا عػػادا يحمػػالف  بػػػوءات أام ػػة ومحيػػرة يىػػػعب تفسػػير ألفاظهػػا ، وأخيػػػرًا 
وىػػؿ الي ػػاخوس أمػػر بػػاف عميػػه أف يطػػرد اب تػػه خػػارج الػػديار لتهػػيـ عمػػى و ههػػا إلػػى أقىػػى حػػدود 

ويبيػػد كػػؿ  بهػػا هاألرض ... ، وا ػػه إذا لػػـ يفعػػؿ فسػػوؼ يىػػب عميػػه اإللػػه زيػػوس شػػواظ مػػف  ػػار ليبيػػد
 وطرد اب ته. (1)  سه عف آخره فاست اب األب لهذه الت بؤات التى  اء بها لوكسياس

                                                 

 ( وتع ى الكالـلوكسياس: هى ىفة مف ىفات ابولمو و اءت الكممة مف ) (1)
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وتغير حاؿ " ايو " بعد ذلؾ حيث تشوه عممها وهيئتهػا وىػارت بعػد ذلػؾ بمػر يف عمػى  بهتهػا 
وا ػػػدفعت وقػػػد لػػػدأتها ذبابػػػة المطيػػػع ذات األ يػػػاب الحػػػادة وا ػػػدفعت كالم  و ػػػة  حػػػو  ػػػدوؿ كيرخ يػػػا 

وال تػػزاؿ ذبابػػة المطيػػع   العػػذب و بػػع ليػػر يس( 677ػ  676)فػػى سػػطر  
 تمدأها وتطاردها مف بمد إلى بمد بسوط مف عذاب اإللة.

وعػػرؼ أ هػػا اب ػػة اي ػػاخوس و ىػػحها  وقػػد حػػذرها بروميثيػػوس مػػف الطػػرؽ الىػػعبة ع ػػدما رآهػػا
بالسػػير فػػى الطػػرؽ السػػهمة ، وبشػػرها بػػالخميج المسػػمى باسػػمها والػػذى سػػيكوف لػػه حػػديث عظػػيـ بػػيف 

)فػى  اى عبور البمرة ، كما سػتمر بخمػيج ريػا  ال اس وسيكوف اسمه بوسبوروس 
 (837سطر 

…………….   

عػػػد ذلػػؾ خمػػػيج ايػػو ى  سػػػبة إلػػى " ايػػو " وبشػػػرها أي ػػا أ هػػػا سػػت  ب ولػػػدها الػػذى سيىػػبح ب 
هػػو المولػػود بػػالمس وسػػوؼ يكػػوف  وسففمع ػػى ابػػا (1)واف زيػػوس سػػيأتى بػػالمس إبػػافوس 

 ليخمىه مما هو فيػه وسي ػعؼ زيػوس .. وكا ػت سػمييس  (1)قويًا وسيأتى مف ساللتها ولد
 بهذا لدة بروميثيوس هى مف أب ائهوا

                                                 

وقػػػد عػػػرؼ فػػػى مىػػػر "بالع ػػػؿ ابػػػيس" كمػػػا عرفػػػت "ايػػػو" باسػػػـ "إيػػػزيس" وظػػػؿ اسػػػـ "ابػػػافوس" مرتبطػػػًا بفكػػػرة المػػػيالد  (1)
 المع ز.

- Cf. Mazon., Eschyle-Prométhée enchainé n. 1. P. 185. 

 مف زيوس بالمس. ا  بت " ايو " إبافوس
- Cf. Mazon., Eschyle-les Suppliantes, Notice. P. 5. 

- Cf. Mazon., Eschyle- les Suppliantes, (V. 584-585) 

-  

-  

 الػػذى قتػػؿ  ميػػع ب اتػػه Danaosدا ػػاؤس    بيمػػوس      ليبػػوى    ": ابػػافوس  ايػػو" سػػاللة  (2)
واحػػػدة والتػػػى احبػػػت زو هػػػا ولػػػـ تمتمػػػه و ا  بػػػت م ػػػه ولػػػدًا وهػػػذا الولػػػد هػػػو الػػػذى سػػػيخمص  ةأزوا هػػػـ  فيمػػػا عػػػدا اب ػػػ

 بروميثيوس وهو مف ساللة ايو.
- Cf. Mazon., Eschyle-Prométhée enchairé (V. 865). 

M  
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 :Clytemnestreمنسترا  تكلي حميل شخصيةـ ت 4

ممػػػػؾ ار ػػػػوس وميسػػػػاف. تػػػػرؾ  فأب ػػػػه تي ػػػػداروس وليػػػػدا ، زو ػػػػة أ ػػػػامم و   سػػػػترايتمكمكا ػػػػت 
ال ػػػيش اليو ػػػا ى أمػػػاـ طػػػروادة. ولكػػػف لؤلسػػػؼ مكػػػث ا يسػػػثيوس ابػػػف  مم وف وط ػػػه وذهػػػب إلػػػىاا ػػػ
امم وف بذلؾ واقسـ أ ه سوؼ يعاقبهمػا . ولمد عمـ أ  سترايتمكممع زو ته  ففى دار أ امم و س يتيست

م سػترا تع د عودته ولكف لـ يستطيع أل ه مات فى  فس اليـو الذى عاد فيه إلػى اليو ػاف فمػد قتمتػه كمي
  وعشيمها ا يسثيوس. وبعد هذه ال ريمة تزو ت الممكة مف ا يسثيوس وو عت عمى رأسه التاج.

. والكتػػرا واورسػػتيس سميثريسػػو خفي ي يػػا و أربػػع أطفػػاؿ مػػف أ ػػامم وف: ا  سػػترايتمكمكػػاف لػػدى و 
احػد أقػارب أ ػامم وف وقػػد اعت ػى بػه مثػػؿ  Strophiusلمػد تركػت الكتػرا شػػميمها اورسػتيس فػى ع ايػػة و 

 (1).اب ة بيالديس. لمد  اء اورستيس ع دما اىبح شابا ليأخذ بثأر والده

بيديس هى التػى يور ومسرحية سوفوكميس وأي ا فى سخيميوس يى مسرحية أتم سترا فيكا ت كم
حػػامالت مسػػرحية فػػى تم سػػترا يكمرأت  قتمػػت زو هػػا أ ػػامم وف وأف اورسػػتيس اب هػػا هػػو الػػذى قتمهػػا .

عبهػا ممػا  عمهػا تمػرر أف ترسػؿ المػرابيف ر وأهػا افزع اوالكتػرا فػى سػوفوكميس حممػ وسييسػخيمالالمرابيف 
  (1)ه.إلى قبر زو ها أ امم وف إلر ائ

الحمـ وتىور ، وقىت هى ب فسها ع ثعباف يميوس أ ها تر رأت فى حامالت المرابيف اليسخ
أطعمػت و الورستيس فػى وقتهػا ا ػه هػو الثعبػاف أل ػه سػيمتمها وفعػال أث ػاء قتمهػا قالػت لػه أ هػا أر ػعت 

 ( :918) ثعبا ا
 

                                                                                                                            
 

- Cf. Mazon., Eschyle- les Suppliantes, Notice. P. 8. 

س بسػػػبب حبهػػػا لؤلمومػػػة لػػػـ تمتػػػؿ زو هػػػا ومػػػف  سػػػمها هػػػو الػػػذى سػػػيخمص اؤ كا ػػػت هبرمػػػز هػػػى الوحيػػػدة مػػػف ب ػػػات د ػػػ
 بروميثيوس.

(1) Cf. Jean Humbert, Mythologie greeque et Romaine, p. 186-7.  

(2) Cf. Gzaf Fzitz,Greek Myth.,An,Intr,p. 156. 



 

 

 

 

 

 
 

 األحالم فى التراجيديا اليونانية

31 
قتػػؿ  فسػػه مػػف دـ أمػػه ، ألف تػػى يطهػػر حذهب إلػػى أثي ػػا يػػ هػػا تعػػب وُ ىػػح أفقتمولك ػػه بعػػد  

األـ مهمػػا كػػػاف فهػػى  ريمػػػة ال تغتفػػر وهػػػى  ريمػػة كبػػػرى رأػػـ ا ػػػه قتمهػػا بػػػأمر مػػف  بػػػوءة لوكسػػػياس 
 (1)وسيمة. هو م ردف 

 ـ تحميل شخصية هيكابى: 5
 يسػوس و ؽ.ـ. ، فػى الخر  413عر ت مسػرحية هيكػابى ليوربيػديس فػى 

وكػػاف قبػػر أخيمميػػوس يمػػع عمػػى ال ا ػػب  Hellespontهيممسػػبو ت فػػى تراقيػػا وهػػى عمػػى  هػػر شػػماؿ 
 (1)اآلخر مف ال هر.

وكػاف بولػودوروس قػد   سو تبدأ المسرحية بالبرولوج الذى يمميه شبح بولودور 
قتؿ ولكف لـ تكتشؼ هيكابى ممتمه إال فػى ال ىػؼ الثػا ى مػف المسػرحية ، ع ػدما قػررت اال تمػاـ مػف 

بمسػػاعدة أ ػػامم وف مسػػتخدمة فػػى ذلػػؾ تػػذكيره بربػػاط المحبػػة الػػذى  بوليميسػػتور 
 "ي مع بي ه وبيف اب تها كاس درا "

بح ػة أ هػا تريػده هػو وأب ػاؤه لمسػاعدتها فػى   ورسػتفمد أرسػمت إلػى بوليمي
در ته الػػػى اسػػتخراج ك ػػز مػػػف المػػاؿ ... ف ػػاء بوليميسػػػتور عمػػى الفػػػور مػػع أوالده وع ػػد وىػػػوله اسػػت

وه ا تشابه بي ها وبيف ميديا فػى قتػؿ  (3)الخيمة وبمساعدة الطرواديات قامت بفمأ عي ه ثـ قتمت أوالده.
وكا ػت هيكػابى عمػى يمػيف مػف أ ػه  (4)تور.سػاألطفاؿ فميديا قتمت أوالدها وهيكابى قتمػت أطفػاؿ بوليمي

بال سبة لبولودوروس فيموؿ كثير مػف هو الذى قتؿ ولدها بولودوروس بسبب الرؤية التى رأتها ... أما 
... فأخػػذت هيكػػابى ه ػػا دور األـ  Laothoeمػػف  وسال مػػاد ا ػػه لػػيس ابػػف هيكػػابى بػػؿ هػػو ابػػف بريػػام

Laothoe  فى اال تماـ وكاف بولودوروس شميمًا لػLycaon .مف برياـ 

                                                 
(1) Cf.Mazon, Eschyle- choeph.,Notice,P.78. 
(2) Cf. Schubert Paul., L’ Hécube d’ Euripide et la definition de l’étranger, P. 87. 

Cf. Gentili, Quaderni Urbinati di Cultura Classica. P. 87, 89. 

(3) Cf. Séněque Thyeste (V.682-4),(V.720-29),(1034),(1058). 

Cf. Eur: Heracle (V. 970-971), (982-983). 

Cf. Mastronalde, Euripides-Medea Greek and Latin Classics. P. 8. 

Cf. Caldwell, Theater in Review: Hecuba. P. 403. 

(4) Cf. Wertenbaker Timberlake, Theater Reviews, Euripides’ Hecauba, P. 2. 
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 وت تهػػى المسػػرحية ب ىػػؼ ا تىػػار لممممكػػة حيػػث كا ػػت تتعػػادؿ مػػع الخسػػارة فػػى مػػوت اب تهػػا

 وبولودوروس. ى بولكسي 

تور ب بػػؤتيف تخىػػها وتخػػص أ ػػامم وف حيػػث ت بػػأ لهػػا بأ هػػا سػػوؼ سػػوفػػى ال هايػػة يممػػى بوليمي
 (1165البيت  فىمتوحشة ذات عي يف متوه تيف ) (1)تتحوؿ إلى كمبة

  (1).(1173البيت  )فىفى البحر  وبأ ها سوؼ تىعد إلى سارى السفي ة وتممى ب فسها
 

عيوف مخيفة وكا ت كمبة متوحشة ، لذلؾ قيؿ أ ها تتبع آلهػة  اتوفعال تحولت هيكابى كمبة ذ
   (3)الشريرات ولكف ال يو د اى سبب لتحويمها كمبة

هػو وكاسػ درا   سػترايتمكميد زو ته  أما فيما يخص أ امم وف فمد ت بأ له بأ ه سوؼ يمتؿ عمى
عشيمته اب ة هيكابى. وأف كمتيم سترا ستمتؿ عمى يد اب هػا أورسػتيس بمسػاعدة أختػه الكتػرا مػع ىػديمه 

 .(1179فى البيت )بيالديس 
 

Dymasكا ػػػت هيكػػػابى اب ػػػة 
كا ػػػت تحيػػػا حيػػػاة  واـ هيكتػػػور ... ولك هػػػا وسوزو ػػػة بريػػػام (4)

 ػػدها ت عػػػى  تعسػػه ... فمػػد أىػػبحت أسػػيرة بعػػػد اف كا ػػت ممكػػة فػػى طػػروادة وفمػػػدت أوالدهػػا وبػػذلؾ 

                                                 
(1) Cf. Mossman, Wild Justice a study of Euripides “Hecuba”. P. 165. 

Cf. Collard, Euripides Hecuba, with  Transl, Commentary. P. 32-33. 

Cf. Rabinowitz, Euripides and the Traffic in women. P. 106. 

Cf. Burnett, Hecaba the dog. P. 210. 

(2) Cf. Morwood, Euripides Hecuba, The Trojan women, Introduction. P. XXIII (23) 

العممية ال فسية " البهيمية " تبمغ الذروة فى  بوءة بوليمستور بأ ها سوؼ تتحػوؿ بالفعػؿ إلػى كمبػة واف قبرهػا " قبػر الكمبػة 
  خدـ كعالمة ليساعد البحارة عمى اإلبحار. ستالمسكي ة" سوؼ ي

(3) Cf. Irving, Metamorphosis in greek Myth, P, 207.  

(4) Cf. Homěre-Iliade 16. V. 718. 

Cf. Schubert Paul., L’ Hécube d’ Euripide et la definition de l’étranger, P. 87. 
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وفمػػػد بولػػػودرورس بػػػالطمع  (1)بالت ػػػحية بهػػػا ألخيمميػػػوس ىحظهػػػا السػػػ . فمػػػد فمػػػدت اب تهػػػا يولكسػػػي 

 والمدر.

 :”Rhesos“س شخصية ريسو ـ  6
كاف ريسوس احػد ممػوؾ تراقيػا وقػد عي ػه هيكتػور ب فسػه ممكػًا عمػى تراقيػا ولك ػه لػـ يػذهب إلػى 
حرب طروادة اال متأخرًا  دًا فى الس ة العاشرة وكاف طموحػًا  ػدًا الف يكسػب المعركػة وي تىػر عمػى 
األعداء ، ولكف لؤلسؼ لمى مىػرعه وقتػؿ عمػى يػد أوديسػيوس الػذى تمكػف مػف الػدخوؿ فػى معسػكر 

ثػـ تمك ػػوا مػػف قتػػؿ التػػراقييف الػػذيف  Dolonوقتمػػوا دؤلػػوف   يسطػروادييف هػػو وديوميػػدال
Rhesosوىػموا حػػديثًا إلػػى طػػروادة وكػػاف مػػف بيػ هـ ريسػػوس 

تأخػػذ اب هػػا  Museو ػػرى أمػػه ميػػوز  (1)
 فى ح  ها بعد موته.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Cf. Keulen ATZEJ., Annaeus Seneca Troades. P. 12. 

(2) Cf. Berguin et Duclos, Euripide-Rhesos, Theătre complet, Notice, P. 39.  
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 ”Conclusion“ الخاتمة

ُُ كػػ يتفػؽ لؤلحػالـ ، ويختمػػؼ  معال تهمػػافػػى طريمػة  ابي همػمػػا فيس يوس ويوربيػديمػف ايسػػخيمُؿ
 فى ذلؾ سوفوكميس: اع هم

 :اإلشارات فى ذلك إلى مجموعتين وتنقسم
، وهى ذات أهمية  ال دتمؾ التى يمىد بها أف تؤخذ عمى محمؿ  هى : المجموعة األولى:أوال

 لممسرحية.
لية الال واقعية لهذه األطياؼ وأالبًا مػا الخيا السمةالتى تؤكد عمى  تمؾ هى : المجموعة الثانية:ثانياً 

 م ازية أير  ديرة بذكرها. فمراتتكوف م رد 

ويػػػػوبا   سػػػػترايتمكمشػػػػبح  يػػػػ هض،  وسيأليسػػػػخيم ”Eumenides“مسػػػػرحية ايومي يػػػػدس  فػػػػى
 األرواح الم تممة ال ائمة أل ها ال تتعمب اورستيس.

 بعدها(وما 155األبيات )  تموؿ واحدة مف اآللهات: استيماظها وفور

" اءت ى إها ة فى أحالمى ، فظ: و رب ى بم خس ، كما لو كاف سائؽ عربة ، ف رب ى فى قمبى  
 وكبدى": 

(V. 155ff). Aschy-Eum. 

 (1118) البيػػػت فػػػى ”Agammemnon“ثػػػؿ   ػػػد فػػى مسػػػرحية أ ػػػامم وف  حػػػو مما وعمػػى
  تظهر عمى أشكاؿ أحالـ )وتبدوا كأ ها أشباح (:

(V. 1218). Ag.   …….. 

 (1).الممتوليف Thyestes ىكاس درا أشباح أطفاؿ ثيستس وترى

                                                 

 ( 1558( ، )1534( ، )719ػ715( ، )684ػ681ػ سي كا سطر ) ىتسيسقارف ث (1)
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ال ػػػػػػػػػػػػػارعات                     سػػػػػػػػػػػػػرحيةمالرسػػػػػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػػػػػى  أ ػػػػػػػػػػػػػب ”Danaos”وس اتسػػػػػػػػػػػػػتثير ب ػػػػػػػػػػػػػات د ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ

 وما بعده ( 888 بيت ى)ف 
V. 888ff. Suppliantes: 

  

الر اؿ  أف(: "449ػ  448 بيتفى )وس يموؿ بروميثيوس يمسرحية بروميثيوس أليسخيم وفى
ـ ، فمد شكموا كؿ ش  فى ىورة م طربة كأطياؼ األحال ، قبؿ أف يتعمموا لغة يتحدثوف بها ، كا وا

 وبال هدؼ طواؿ س وات عديدة.

V. 448-449:                                   

 

( بسػػػبب 81ػ  85 بيػػػتففػػػى )وس يإشػػػارات عديػػػدة فػػػى مسػػػرحية أ ػػػامم وف أليسػػػخيم وه ػػاؾ
يت ػػوؿ  وهػو، كطفػؿ  ػػعيؼ أر ػؿ  ةالطػػاعف فػى السػف يمشػػى عمػى ثالثػػ ػعؼ يطمػؽ عمػػى الر ػؿ 

 خالؿ ال هار حمـُ كله  يظهر

V. 80-82:

 

 

ادة مف ( ت كر الممكة بأ ها عممت بسموط طرو 175 بيتفى ال)مسرحية أ امم وف  فى أي ا
 وتموؿ: األحالـخالؿ 

V. 275:   

 "ال أعتمد بما تراه الروح فى  ومها".

ومثػػػػاؿ عمػػػػى شػػػػ  ،  كػػػػدليؿ  (1)األحػػػػالـ" عدالػػػػةالعبػػػػارة " وتسػػػػتعمؿ
 يمحى بسهولة ويسر.

                                                 

 (  981 ػ 985 سطر)وس ي، ايسخيم : أ امم وفقارف (1)
- Ag (V. 980-981) 
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لمراسػػؿ ، ولك ػػه يظهػػر  اسػػماً وس ييسػػخيموس األحػػالـ بمثابػػة  ػػذر. وال يعطػػى ايايسػػخيم يعتبػػر

تطػاع ،  األحػالـتخ ع إلرادة زيوس. ويعتبر أبولمو هو اف ؿ المفسريف فهو يػرى  باعتبارهااألحالـ 
خيػػػالى ... وتػػػرتبط  كمثػػػاؿوأف بإمكػػػاف البشػػػر أف يفسػػػروا أي ػػػًا ، ويسػػػتخدـ الشػػػاعر أي ػػػًا األحػػػالـ 

 ح الممتوليف.، وخاىة أروا (1)األحالـ مع أرواح الموتى بشدة

عبػارة عػف حمػـ واحػد ،  وهػىبيف مسرحيات سوفوكميس تو د األحػالـ فػى مسػرحية واحػدة  مف
 وس.يعمى األر ح يعود إلى التأثر بايسخيم

 .لمشخصاألحالـ بشكؿ عاـ رد فعؿ طبيعى لمروابط الداخمية  تعد
ـ مػػػف الػػػرأ عمػػػىالمعػػػرض لمتحميػػػؿ بطػػػرؽ مختمفػػػة المػػػريض المسمسػػػمة تكػػػوف مثػػػؿ  واألحػػػالـ

وبػػيف  وسيأليسػػخيمم سػترا يتومثػػاؿ عمػى ذلػػؾ إذا قار ػا بػػيف حمػػـ كم هما الػػبعضارتباطهػا الشػػديد ببع ػ
وسػوفوكميس واف  وسيايسػخيممػف  ؿً ع ػد كػ  سػترايتمكمعمػى حمػـ  (1)ورسخسيورس فمد عمؽ ستخستيس

 .ياواقع يا فس تحميال يبررمف الحياة مما  ياواقع الحمـ مثاال يعتبر هذا يموتارخوس الذى يذكر هذا
  فى الحمم أن هناك ثعبان نسترايتمكمرأت 

مػػػف كػػػال   Devereux ، فيىػػػؼ: 174 ص ىفػػػ Dreamsفػػػى كتابػػػه  Devereuxويعمػػػؽ 
 ولكػف ""ه ػا مػف هػو   ػاع يي ال "" الممػؾ ظهورالبيتيف حممًا عف 

 ها.بطريمة التى يظهر يمكف تحديدها مف خالؿ ال الهويةهوية سمفه ػ وهذه  وحسب ا ع يي

                                                                                                                            

 

(1) Cf. Masqueray, Sophocle. Electre. P. 223. N
O
. 1. (Sop. Electre. V.355-356)  

وي سػوف  (Aes. Eum 423)ه الف األمػوات كػا وا يعيشػوف فػى مممكػة لػـ تسػك ها السػعادة ابػدًا يػشػ  مشػكوؾ ف "ولك ػه
اـ أوديسػػيوس حز ػػػًا عمػػػى أيػػاب اب هػػػا ، ولػػػـ  (Anticlee)كػػؿ اال فعػػػاالت مهمػػا كا ػػػت أاليػػػة ، حيػػث ماتػػػت ا تيكمػػػى 

يمػػى أف األمػػوات اليو ػػا ييف كػػا وا مثػػؿ وأ ػػه لشػػ  حم  (Od. XI, 84. Sqq) (l’ Erebe)تعرفػػه ع ػػدما قابمتػػه فػػى 
األموات فػى الوقػت الحػالى بعيػدوف عػف السػمع وفػى مسػرحية الفػرس وبعػد  ػداء الكػورس يسػمـ داريػوس فػى الحػاؿ عمػى 

 .(Perses, 681 Sqq)الفرس الع ائز الذيف كا وا أىدقاءًا له فى شبابه 
ع أوريسػػتيس معتمػػديف أف أ ػػامم وف بعػػد المػػوت مػػازاؿ وفػػى مسػػرحية حػػامالت المػػرابيف تت ػػرع الكتػػرا ت ػػرعًا طػػوياًل مػػ

 يحتفظ برأبة ع يفة فى اال تماـ.

(2) Cf. Devereux J., Dreams in Greek Tragedy, P. 171. 
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يشير إلى  فهو "بميسث يس" الممؾفإف المشكمة األساسية هى مف الطريمة التى ظهر بها  وهكذا

أف  ممػػػح إلػػػى تحػػػوؿ الثعبػػػاف إلػػػى  وي ػػػب ""الممػػػؾ  ثػػػـ إلػػػى ظهػػػور ثعبػػػاف ظهػػػور
يػػة ذات ومسػػا ثعبػػاف عمػػى هيئػػة ر ػػؿ إ مػػا تو ػػد فػػى األحػػالـ الحميم تحػػوؿ وافشخىػػية أ ػػامم وف 

ٍُ مكػػ فػػىالمغػػزى الثمػػافى  ٍُ . كمػػا هػػو مو ػػود فػػى بعػػض األسػػاطير حيػػث ي ػػب أف يخفػػى شػػكؿ مػػا اٍف
 محػددةورائه شكؿ ر ؿ حميمى. وذلؾ  رورى لمتح ير لفعؿ مؤثر لكف هذه الروايات أيػر  الحيواف

 مػػف أفكػػارِؿ كػػ ي اسػػبالتفسػػير  وهػػذا ، لػػيس أ ػػامم وف ولك ػػه اورسػػتيس  سػػترايتمكم، حيػػث أف قاتػػؿ 
مػػف  فػػى كػػؿِ   سػػترايتمكمومػػف ذلػػؾ ال ىػػوص المختمفػػة لحمػػـ  اإلأريػػؽ الروايػػات اإلأريميػػة ومعتمػػدات

التػى يمكػف التعامػؿ بهػا مػع  الوحيػدةوس و سوفوكميس ، حيث أ هػا الطريمػة يال سخة الخاىة بأيسخيم
لػػػؾ عميػػػه ، ذ يمولػػػه الػػػ ص مػػػع التػػػدليؿ  مػػػاهػػػذه المشػػػكمة. وهكػػػذا فإ ػػػه مػػػف األف ػػػؿ أف يػػػتـ تحميػػػؿ 

مػػػف خػػػالؿ  ءال ػػػو عميػػػه الػػػذى ي ػػػب أف يممػػػى  الرأسػػػىباإل ػػػافة إلػػػى اهتمػػػاـ ستسػػػيخورس بػػػالميالد 
 التفسيرات المالئمة البديمة.

 (.A. choe. 37ffالثعباف ذلؾ المخموؽ الذى يمثؿ الموت الغا ب ) أفػ 
 

ممطخػة بالػدماء بسػبب أ هػا شػمت  فأ ػامم و رأس الثعباف دامية ع د سوفوكميس ، فػإف رأس  أفػ 
. وال تو ػػد شخىػػية رئيسػػية أخػػرى هشػػعر وبسػػبب اف سػػالح المتػػؿ كػػاف قػػد تػػـ مسػػخه عمػػى 
   (1)ممطخة بالدماء فى أسطورة اوريستيس حتى اآلف.

رأس والػدة المشػػموقة يعػادؿ مولػػد أثي ػػا الرأسػى حيػػث خر ػػت  خػػارج "بميسػػث يس" ا بثػػاؽ الممػؾ إفػػ 
  (1).مف رأس زيوس المشموقة

الثعبػػاف مكتمػػؿ التكػػويف  رأسالخيػػاؿ ع ػػد ستسػػيخورس يممػػح إلػػى أف أورسػػتيس يخػػرج مػػف  إفػػػ 
 Eum. (658ff.)مثمما خر ت أثي ا مف رأس زيوس. واآلف فإف 

  (3).الطفؿعمى أف األب هو موحد )م تج(  تؤكد
                                                 

(1) Cf. Devereux J., Dream in Greek Tragedy, Klytaimestre’s dream in Stesichoros’ 

oresteia, P. 173. 

(2) Ibid., P. 174.  

(3) Ibid., P. 175 n. (d). 
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هػػو أمػػر متوافػػؽ  مشػػموقةعمػػى ا ػػه ثعبػػاف ذو رٍأس  تمػػديـ أ ػػامم وف فػػى  ػػص ستسػػيخورس أف

قتػؿ أىػحاب الىػول اف المشػي ة  حػاالتمف ال احية ال فسية. أ ه ثعباف ألف مػات. ومثػؿ العديػد مػف 
 الماتمػػة ألحػػالـ تشػػعر بالػػذ ب  سػػترايتمكم رؤيػػةفػػاف ال ػػرح مػػا يػػزاؿ ظػػاهرًا فػػى شػػبح  سػػده. حيػػث أف 

 .فيها
  .A. Choe. 1049 f)) فى

بالثعػػابيف. اف التفػػاؼ ذكػػر الثعبػػاف حػػوؿ أ ثػػى  م ػػفريفا هػػـ  عمػػى ”Erinyes“الػػػ  ُوىػػؼ
لحركػة أ ػامم وف بواسػطة شػبكة.   سػترايتمكممتماثمػة مػع قىػة شػؿ  بعالقػةالثعباف بهذا الشكؿ يوحى 

 (1)ة والتحميمية ال فسية.مهـ مف ال احية الب ائي التماثؿواف مثؿ هذا 

. فػػاف الػػثالث أحػػالـ بهػػـ المتسمسػػمةاألحػػالـ اليوربيديػػة فػػى التطبيػػؽ التحميمػػى بػػاألحالـ  تسػػمى
 تحميؿ التشابهات هو أي ًا تحميؿ كامؿ. وافمف  احية التحميؿ ال فسى.  خاىةً  أساسيةتشابهات 

الشفمة هى كما اعتمد ال  زاع ب الخاىةال و اليوربيدى وال ظرة العامة لؤلحالـ ، مثؿ تمؾ  أف
األطفػاؿ ػ لتحميػؽ هػذه الشػفمة هػو أسػموب يوربيػدى.  يعػادؿفيها. أي ا فػاف اسػتخداـ األطفػاؿ ػ أو مػا 

واف قمػؽ السػائؽ عميهػا هػو مثػؿ قمػؽ األـ. إف الخشػؼ   يػداً بهػا  معت ػى Rhesosاف خيػوؿ ريسػوس 
 .التربيةفى حمـ هيكابى هو ح ر 

االلتبػػاس ال موذ يػػة ، تكػػوف طريمػػة  حالػػةمػػى الػػرأـ مػػف ا ػػه فػػى ع مبمػػؿ" اورسػػتيسشػػعر " إف
 بال حايا الم حى بهـ ذوى ال وايا الماتمة. الخاصشعر األخ الطفؿ المغسوؿ ، ذلؾ  أفس: ييوربيد

 واف .Aes. Eumفػػى  أو A. Pvف تمامػػًا ػ اكثػػر بكثيػػر مػػ هـ فػػى و أبطػػاؿ الحمػػـ  شػػيط إف
الرسػـ. وحيػث أف األحػالـ مػا زالػت أيػر متوه ػة  سػبيًا:  هى لشاعر قيؿ بأ ػه درس ال شاطتىورات 

 قريػب التىػور فػإف E. ITأو مستبىر كذلؾ فػى ؤى الرأـ مف أف لها أو يعتمد باف لها بعد ت ب عمى
 .Aes)) كم ػػاز، أو الحمػػـ الظػػاهر بػػالحمـ الحميمػػى اكثػػر م ػػه لمم ػػاز بشػكؿ مممػػوس لػػذلؾ الخػػاص

Pers., & Sop. El. .حمػـ اليوربيػػدى يمكػػف كمػا اعتمػػد اف يحمػػـ بػه أي ػػًا إأريػػؽ يشػػبه الئيًا شػػ اف
                                                 

(1) Ibid., P. 177, Appendix no. (1). 
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هػذا االكتشػاؼ ي اسػب كػؿ مػف ال ظػرة الممبولػة بشػكؿ واسػع حيػث  إفف. و معاىػر  فو حالمفعميوف أو 
بطريمػة  الالعمال يػةيوربيػديس تعامػؿ مػع  بػاف Doddsاليوربيدية مىػدقة. واف مالحظػة  الشخىيات

 .(63)اقعية و  فسية 

 فهػػى مػػف األحػػالـ الػػثالث عػػرض أف كػػالً يمػػؿ فػػى أف أيا ػػه  Devereux يعمػػؽ فػػى ال هايػػةو 
  (1)".الخار يةفعؿ ل فس اال فعاؿ ال فسى الداخمى ، المست بط مف  فس الخبرة " ردتمثؿ 

الثػا وى لهػذه الممترحػات التػى  اإلتمػافالوظيفة الدرامية لمحمـ هػى التػأثير عمػى الحبكػة. إف  إف
مما يعتمد بال سػبة لمكػوابيس اف حمػـ قائػد العربػة  لم فسيةل فسية اقؿ قابمية ال ت عؿ الحمـ مف ال احية ا

وليس عف قوة الػدفع )الميػادة( ، والػذى مػف المحتمػؿ اف يطمػؽ  لؤلسموبيتحدث بشكؿ كامؿ عف أداة 
. اف حػاؿى الفػتحممػت  قػد (recte: Clairvoyance)الفعػؿ". اف  بوءتػه  رد" Lesky (107)عميػه 

الكسػػػوؿ فػػػى الحمػػػـ ، قائػػػد العربػػػة يىػػػبح  المشػػػاهدراحة فػػػى العمػػػؿ الػػػدرامى. اف الحمػػػـ مممػػػوس بىػػػ
مف الشعور بالذ ب بسبب عدـ  شػاطه الػداخمى ، فهػو  ولمتحرر)بمكافأتهر( اقؿ  شاطًا فى االستيماظ 

بال تعمؿ ، واآلف وفمًا لعدد مف المىادر األخرى ، فػاف ريسػوس  الحىافيتهـ هيكتور بالمتؿ وسرقة 
Rhesos عمػػػػى إطعامػػػػه لمخيػػػػؿ مػػػػف الحشػػػػائش الطرواديػػػػة وسػػػػمايتها بالمػػػػاء  يعتمػػػػدتػػػػذلؿ كػػػػاف  بػػػػال

بػال تػذلؿ عمػػى ق ػاءه الميػؿ عمػى أرض طرواديػة. اف هػػذا  يعتمػد فهػو فمػط .E. Rh الطػروادى فػى 
كػػػاف  ػػػروريًا ، حيػػػث ا ػػػه خػػػالؼ ذلػػػؾ حتػػػى قائػػػد العربػػػة المخبػػػوؿ مػػػف  ربمػػػاالتبريػػػر البسػػػيط لمتمميػػػد 

ا ػػه مػف الممكػػف اف يكػوف ه ػػاؾ دفػاع عػػف الػ فس مػػف  ا ػب هيكتػػور خػػاص  مػفمػػؽ المحتمػؿ اف يتح
”Rhesos” بسػرقة خيػؿ ريسػوس

اف تكػوف ممػدرة أواًل  البػد .Eur. Hecالدراميػة لحمػـ  الوظيفػة إف (1)
الم تىػػػؼ هػػػو عػػػدـ اسػػػتيعاب  فػػى" اسػػػتراحة. إف و ػػػود "كثيػػػراً بعالقتهػػا مػػػع ب ػػػاء هػػػذه الػػدراما الفاسػػػد 

ا و ، المممػة بشػأف أهميػػة الفتيػات الىػغيرات. اف األثي يػػيف ال بػد مػف اف ي ظػػر  الحديثػػة لمتطمبػات العمػؿ
كممدمػػػػة لمعمػػػػؿ الترا يػػػػدى األعظػػػػـ لمهػػػػـر المػػػػذكر  ببسػػػػاطة" "قػػػػدر بولكسػػػػي ى  ىإلػػػػ

 (3)األخير.

                                                 
(1) Cf. Devereux J., Three Euripidean Dreams: Variations on a theme., P. 266-267.  

(2) Ibid., P. 267-268. 

(3) Ibid., P. 268-269. 
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 بوليػػدوروس ممتػػؿ  عػػؿدفػػع فمػػط هيكػػابى لمحافػػة ، ا ػػه  الوشػػيؾ" " قربػػاف إف

عميػػه .... عػػف طريػػؽ المواعػػد  يكػػوفعميهػػا. أف ذلػػؾ هػػو كمػػا ي ػػب أف  ي ممػػب ""
وس وسػوفوكميس ، يالترا يدية اليسػخيم األعماؿاإلأريمية .... ربما يمك ه أف يكوف اكثر و وحًا فى 
االهتمػػػػاـ المعاىػػػػر )والهممي ػػػػى( بالفتيػػػػات  إلػػػػىحيػػػػث اف يوربيػػػػديس قػػػػد أشػػػػار فػػػػى بعػػػػض األوقػػػػات 

أف ػػػؿ مػػػف  ظرائػػػه: اف األسػػػاطير تو ػػػح اف  ثمافػػػةالوقػػػت كػػػاف مػػػؤرخ ذو  الىػػػغيرات. وفػػػى  فػػػس
واكثػػػر أهميػػػة مػػػف ال احيػػػة اال تماعيػػػة مػػػف األثي يػػػات. حتػػػى اف  اتمحػػػرر السػػػيدات الموكي يػػػات كػػػف 

مػػػوت فتػػػاة ىػػػغيرة  ليمػػػدـ .... أعمالػػػهوافػػػى عمػػػى األقػػػؿ فػػػى  بشػػػكؿ  ”Perklean“يوربيػػػديس كػػػاف 
فػاف مفتػػاح  ػػػ ”IA“ . وحتػػى فػى آخػػر مسػرحيات يوربيػػديس ػبحػؽ كوسػيمة لموىػوؿ لم هايػػة التػى تهػػـ

باف موت فتاة  لمماعدةض ػ وليس يـو حساب افي ي يا. ويبدو ا ه ال يو د استث اء ماالمغز هو المرار ال
ف ذلػػػؾ بعيػػػ أ هػػػا تأخػػػذ مكا ػػػًا خػػػارج خشػػػبة المسػػػرح  حميمػػػةتمامػػػًا عػػػف  دُ ىػػػغيرة هػػػو أمػػػر عػػػابر ، وا 

 .المسرح شبةخعمى  لمعيافدث الرئيسى يظهر بال رورة ، بي ما هى الح

بوليػػػدوروس.  لػػػدى اقػػػؿ ميتهػػػاها كا ػػػت بولكسػػػي ى اف تعػػػرض ي ػػػاً أأفعػػػاؿ هيكػػػابى  ردود إف
، فهػى تتوسػؿ بدايػة  المعػروؼباختىار وعمى الرأـ مػف األلػـ والتوسػؿ فػى ال هايػة عمػى عهػد اب تهػا 

 العمػػى الػػرأـ مػػف ا هػػا  وأي ػػاً  .59f) )وفػػوؽ كػػؿ شػػ  بسػػبب تعػػرض بوليػػدوروس لمخطػػر المفتػػرض
لػػػػه حيػػػػث اف  ت ػػػػتمـ الب هػػػػا الػػػػذى تػػػػدافع ع ػػػػه كموكمػػػػة حتػػػػى ، بوليكسػػػػي ى تتوسػػػػؿ أل ػػػػامم وف لي مػػػػذ

هو سػمعة م ػحى  والذى (.824f)ال  سى ل سد كاس درا  استخدامهأ امم وف مديف لها بش  بسبب 
 (1)أخيها.بها مف ا ؿ 

سػػه أث ػاء حياتػػه ، فػإذا كػػاف الشػخص سػػعيد تكػوف األحػالـ ردود أفعػػاؿ لمػا يحػػدث لمشػخص  ف
بشػوش ، فيػػ عكس هػذا عمػػى أحالمػه ، فيػػرى أحالمػًا سػػعيدة ، أمػا إذا كػػاف قممػًا ولديػػه مشػاكؿ يػػ عكس 

، حيث   سترايتمكمذلؾ عمى أحالمه أي ًا ، فتىبح األحالـ ه ا كوابيس )وهذا هو ما حدث بال سبة ل
وس يوؼ فى أحالمها. )فى حامالت المػرابيف إليسػخيمأف قممها هو ما دعاها الف تىاب بالرعب والخ

 وع د الكترا لسوفوكميس(.

                                                 
(1) Comparer, Smith Gaetana, Theater in review Hecuba, P. 403. 



 

 

 

 

 

 
 

 األحالم فى التراجيديا اليونانية

41 
يو د بع ًا مف البشر ال يروف أحالمًا خالؿ  ومهـ ، بؿ يروف أحالمًا وهـ شبه  ائميف فيروا 
حممًا وأالبًا ما يتحمؽ هذا الحمـ سواءًا أكاف سػعيدًا أو تعيسػًا ويو ػد بعػض البشػر تعػد أحالمهػـ قميمػة 

 ومع ذلؾ فكمها تتحمؽ سواءًا أكا ت سعيدة أو تعيسة.  داً 

ويرى سي مو د فرويد أ ها تخيالت ال شعوريه ا دست فى  سيج الحمػـ ،لػذلؾ أىػبحت اليمظػة 
 (1)فى الحمـ.
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