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ابعة  املحاضرة الر

 : املسرحية اليونانية

 

تعود أسس املسرح األوربي إلي املسرح اليوناني˓و مازالت موضوعات املسرحية  اليونانية وقضياها وأسماء    

˓وفي الوقت نفسه نجدها توثر بشكل أو بأخر في  تاريخ أألدب العربيأشخاصها وأساليبها راسخة في 

غرب يعكفون أوال على دارسة املسرحيات الحديثة  ˓ ومازال الشباب الطامحون إلي كتابة املسرحية في ال

املسرح اليوناني . ومن هنا كانت وقفتنا القصيرة هذه عند املسرحية اليونانية ˓ مجرد محاولة للتعريف 

 بأصولها  ولن تغني القارئ عن ضرورة الرجوع إلي بعض املسرحيات األصلية.

تعتمد على الرقص والتهريج والتنكر نشأت املسرحية اليونانية عن األعياد واالحتفاالت الدينية التي كانت 

ق.م( حتى كانت املسرحية اليونانية قد قطعت شوطا (وما إن أتي القرن الخامس  واألقنعة وجلود الحيوان ˓

 1. وامللهاةاملأساة  :ال بأس به من التطور واتخذت اتجاهين رئيسيين

 املأساة-1

وتعالج املأساة الجانب الجدي وسوفوكليس  ويور بيد ˓اسخيلوس  : وأشهر كتاب املأساة عند اليونان  هم

من الحياة ˓وتقوم فكرتها عند اليونان على إن اإلنسان مهما عال شأنه وسمت  مقاصده وتحققت  مطامحه  

البد صائر إلي اإلخفاق   والخيبة  واالنهيار ˓ إما نتيجة لتدخل  قوى خارقة وإما نتيجة لعوامل داخلية 

التقصير الخلقي˓وتنتهي املأساة اليونانية حتما  بموت  البطل الرئيس ي ˓وتحذو  حذوها  في  كالشعور باإلثم و 

هذا   املجال املسرحيات االتباعية ˓ أما املسرحيات الحديثة فقد تكتفي  بتعريض البطل  لآلالم  والشدائد 

يسوده الظلم وال سيما    دون إن تقض ي عليه . وتكتب املأساة بأسلوب  رفيع  مؤثر يوحي بأن العالم ناقص

 بالنسبة للطيبين الذين يستحقونه أقل من سواهم .

وقد سارت املأساة اليونانية على نظام فني صارم ˓ومن قواعده األساسية وجود الجوقة وهي فرقة من 

 املنشدين تالزم العرض املسرحي من مطلعه إلي منتاه وتتولى التعريف بالشخصيات

 

 

 

  - ملكا وانتيغونا لسوفوكليس  أديببروميثيوس المصفد ألسخيلوس  ˓ : المسرحيات التالية بقراءةنوصي  : تنويه

 ليوربيدس ˓والضفدع ألرستوفان . وميديا
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األحقققققققققققداح و إطقققققققققققالق الحكقققققققققققم و ا راء الفلسقققققققققققفية. و كقققققققققققان لوجقققققققققققود الجوققققققققققققة القققققققققققدائم علقققققققققققى و التعليققققققققققق  علقققققققققققي 

و حرمقققققققان  ˓خشقققققققبة املسقققققققرح أثقققققققره فقققققققي تثايقققققققت مبقققققققدأ الوحقققققققدات القققققققثالح  ال مقققققققان و املكقققققققان و العمقققققققل املسقققققققرحي(

إمكقققققققققققققان التسقققققققققققققار أو املناجقققققققققققققاة و تقيقققققققققققققد املؤلقققققققققققققف بالنسقققققققققققققبة السقققققققققققققتخدام عنصقققققققققققققر املفاجقققققققققققققأة. و تتنقققققققققققققاوب فقققققققققققققي 

نانيقققققققققة األ نيقققققققققة التقققققققققي تققققققققققوم ملهقققققققققا الجوققققققققققة و الحادثقققققققققة التقققققققققي يققققققققققوم ملهقققققققققا املمثلقققققققققون و يتواصقققققققققل املسقققققققققرحية اليو 

 العرض دون فواصل لالستراحة.

و قققققققققد بققققققققدأت املسققققققققرحية اليونانيققققققققة بممثققققققققل واحققققققققد مققققققققع الجوقققققققققة ثققققققققم أضققققققققا  أسققققققققخيلوس ممققققققققثال ثانيققققققققا و        

مقققققققن ثالثقققققققة ممثلقققققققين فقققققققي أن سقققققققوفوكليس ممقققققققثال ثالثقققققققا و بوجقققققققه عقققققققام لقققققققم يظهقققققققر علقققققققى املسقققققققرح اليونقققققققاني أك قققققققر 

واحقققققققققققد .وكقققققققققققان موضقققققققققققوع املأسقققققققققققاة معروفقققققققققققا سقققققققققققلفا لقققققققققققدى معظقققققققققققم املشقققققققققققاهدين ألنقققققققققققه مقققققققققققأخو  مقققققققققققن حكايقققققققققققات 

و كثيقققققققققققرا مقققققققققققا تعاققققققققققققب كتقققققققققققاب عديقققققققققققد ون علقققققققققققى معالجقققققققققققة موضقققققققققققوع واحقققققققققققد. فمقققققققققققثال عقققققققققققالج الكتقققققققققققاب ˓متداولقققققققققققة

و انتقققققققققققققققام و لديققققققققققققققه أغخخخخخخخخخخخخخا    خخخخخخخخخخخخخو  حكايققققققققققققققة مقتققققققققققققققل  أسخخخخخخخخخخخخخخيلوس و سخخخخخخخخخخخخخوفوكليس و  ور يخخخخخخخخخخخخخدس : الثالثققققققققققققققة

و كققققققذل  كانققققققت مأسققققققاة  أوديققققققب( مققققققن املوضققققققوعات املحببققققققة ˓و مققققققا مققققققر بمهققققققا مققققققن املحققققققن رسخخخخخخلس و ال  خخخخخخ ا أو 

لققققققققدى اليونققققققققان . وقققققققققد تجنققققققققب اليونققققققققان إطهققققققققار العنققققققققف علققققققققى املسققققققققرح و أثققققققققروا روايتهققققققققا عققققققققن طريقققققققق  املخ ققققققققر و 

و كقققققققققان اهتمقققققققققام املشقققققققققاهد منصقققققققققبا  .ركققققققققق وا علقققققققققى متابعقققققققققة معانقققققققققات اإلنسقققققققققان تحقققققققققت وطقققققققققأة األققققققققققدار العاتيقققققققققة

 على نتائج الحدح و مغ اه ال على الحدح نفسه.

ق.م( القققققققذي كقققققققان مولعقققققققا  525و تتمثقققققققل الخصقققققققائص السقققققققابقة أك قققققققر ممقققققققا تمثقققققققل فقققققققي اسقققققققخيلوس  ولقققققققد سقققققققنة 

و باملشقققققققكالت الدنيقققققققة األساسقققققققية مقققققققن مثقققققققل عالققققققققة اإللهقققققققة ˓بتصقققققققوير تسقققققققل  الققققققققوى العليقققققققا علقققققققى اإلنسقققققققان 

و مسقققققققققألة الصققققققققراع الحقققققققققاد بققققققققين اإلرادة الحقققققققققرة و  بالنققققققققاس و مشققققققققكلة وجقققققققققود الشققققققققر فقققققققققي عققققققققالم تسقققققققققيره اإللهققققققققة

فقققققققق لى جانققققققققب إرادة ا لهققققققققة  و عنققققققققاء الاشققققققققر هنققققققققا  دائمققققققققا قققققققققوة القضققققققققاء التققققققققي تحققققققققتم علقققققققققى , ج ققققققققروت القققققققققدر

حتققققققققققى بققققققققققدا النققققققققققاس و ا لهققققققققققة فققققققققققي معظقققققققققققم ˓النققققققققققاس و إلهققققققققققتهم أن يستسققققققققققلموا و يقبلققققققققققوا مصققققققققققيرهم صقققققققققققا رين 

لقضقققققققققققاء ر قققققققققققم احتجاجهقققققققققققا و عنا هقققققققققققا . و أهقققققققققققم مسقققققققققققرحياته مجقققققققققققرد مالت ال بقققققققققققد لهقققققققققققا مقققققققققققن تنفيقققققققققققذ مقققققققققققا رسقققققققققققم ا

 : مسرحياته ثالثية بروميثيوس

و األولقققققققققي و الثالثقققققققققة املفققققققققققودان ˓و بروميثقققققققققوس الطليققققققققق  ˓و بروميثقققققققققوس املصقققققققققفد ˓بروميثقققققققققوس حامقققققققققل النقققققققققار 

و  ˓. و قققققققققققد طلققققققققققت أسققققققققققطورة بروميثققققققققققوس حتققققققققققى يومنققققققققققا هققققققققققدا موضققققققققققوعا محببققققققققققا للشققققققققققعراء و كتققققققققققاب املسققققققققققرح 

تققققققققدور مأسققققققققاة بروميثققققققققوس الصققققققققفد حققققققققول العقققققققققاب الققققققققذي يلقققققققققاه اإللققققققققه الثققققققققائر بروميثققققققققوس علققققققققى يققققققققد اإللققققققققه 

ة إلققققققققى محققققققققو الاشققققققققرية مققققققققن األك ققققققققر زيققققققققوس نتيجققققققققة ملققققققققا أقققققققققدم عليققققققققه األول مققققققققن إفسققققققققاد خطققققققققة الثققققققققاني الهادفقققققققق 

و أعطققققققا اإلنسققققققان ˓فقققققققد كققققققان بروميثققققققوس نصققققققيرا للنسققققققان   أمققققققه األرض كمققققققا تقققققققول األسققققققطورة( ,األرض

و ققققققققد  ,سقققققققر النقققققققار التقققققققي كانقققققققت وقفقققققققا علقققققققى إلهقققققققة األوليمقققققققب ثقققققققم علمقققققققه النجقققققققارة و التجقققققققارة و الطقققققققب و املالحقققققققة 

 أمام ولكن بروميثوس يصمد˓أمر زيوس أن يشد إلى صخرة عاتية و أن يعذب
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و أخيقققققققرا تشقققققققتد نقمقققققققة اإللقققققققه األك قققققققر فيرسقققققققل لقققققققه نسقققققققرا جارحقققققققا يققققققق ه  لحمقققققققه ثقققققققم تنشققققققق  األرض و ˓العقققققققذاب  

 .تهوي الصخرة إلى باط ها

و قققققققد اعت ققققققر بروميثققققققوس رمقققققق  صققققققمود اإلنسققققققان فققققققي وجققققققه ا لهققققققة و عنققققققاده بققققققل ر مققققققا رمقققققق  قدرتققققققه علققققققى تغييققققققر 

و اسقققققققتوحى قصققققققققته فيمقققققققا بعقققققققد عقققققققدد مققققققققن ˓إرادتهقققققققا ألن زيقققققققوس فقققققققي ال هايقققققققة يبققققققققدل موقفقققققققه و يحسقققققققم الخقققققققال  

و أعطوهققققققققققققا معنققققققققققققا إنسققققققققققققانيا أك ققققققققققققر أصققققققققققققالة و   ˓فققققققققققققي مختلققققققققققققف قصققققققققققققائدهم ˓الشققققققققققققعراء األور يققققققققققققين املبققققققققققققدعين 

 . عمقا

فهقققققققققققو القققققققققققذي ثاقققققققققققت األسقققققققققققس ال هائيقققققققققققة ˓و معظققققققققققم النققققققققققققاد يعت قققققققققققرون اسقققققققققققخيلوس أبقققققققققققا املأسقققققققققققاة و خالقهقققققققققققا       

ني قبلقققققققه يعتمقققققققد علققققققققى ممثقققققققل واحققققققققد يققققققققوم بققققققققاألدوار إ  كققققققققان املسقققققققرح اليونققققققققا ˓للمأسقققققققاة مقققققققن الناحيققققققققة الفنيقققققققة

و لقققققققققققق  بققققققققققققأن يضققققققققققققع وجهققققققققققققه باملسققققققققققققاحي  و يحققققققققققققدح بعققققققققققققض  ˓املختلفققققققققققققة و ال سققققققققققققيما دوري اإللققققققققققققه و البطققققققققققققل 

التغيققققققرات فققققققي مالبسققققققه فلمققققققا أتققققققا أسققققققخيلوس و أدر  مققققققدى مققققققا فققققققي هققققققدا العمققققققل مققققققن قصققققققور فنققققققي أقققققققدم علققققققى 

 فكرة املسرحية اليونانية . إضافة ممثل ثان ساعد على إبراز الصراع التي تقوم عليه

و كققققققققذل  اهققققققققتم بمالئمققققققققة املالبققققققققس و األزيققققققققاء لطبيعققققققققة القصققققققققة و اعتنققققققققى بصقققققققققل األقنعققققققققة و إتقققققققققان صققققققققنعها 

و يوجقققققققه عقققققققام اعتنقققققققى بقققققققاإلخرا  و املشقققققققاهد و ˓لتع قققققققر تعبيقققققققرا متناسقققققققبا مقققققققع االنفعقققققققاالت التقققققققي يتلاسقققققققها البطقققققققل 

تفققققققققققرجين بققققققققققأنهم يققققققققققرون شققققققققققي ا حقيقققققققققققا ال حققققققققققع املمثلققققققققققين علققققققققققى إجققققققققققادة دورهققققققققققم و بققققققققققدل الجهققققققققققد إلشققققققققققعار امل

 خياليا.

و بعقققققققققققد أسقققققققققققخيلوس أتقققققققققققا سقققققققققققوفوكليس القققققققققققذي كقققققققققققان تقققققققققققدينا مقققققققققققن أسقققققققققققخيلوس و طهقققققققققققر فقققققققققققي مسقققققققققققرحياته         

فبققققققدال مققققققن الصققققققراع الققققققذي كققققققان سققققققائدا ˓أحيانققققققا اتجققققققاه إلققققققى الحققققققد مققققققن سققققققلطان ا لهققققققة علققققققى سققققققلو  الاشققققققر 

ركققققققققق  علقققققققققى الصقققققققققراع بققققققققققين  ˓ إرادة اإلنسقققققققققانفقققققققققي مسقققققققققرحيات أسقققققققققخيلوس بقققققققققين إرادة القضقققققققققاء و ا لهققققققققققة و قققققققققين 

ارداتققققققققين إنسققققققققانيتين و جعققققققققل ا لهققققققققة تمققققققققارس ثأتيرهققققققققا علققققققققى اإلنسققققققققان مققققققققن بعيققققققققد بعققققققققد أن كانققققققققت تتققققققققدخل فققققققققي 

ثققققققم أنققققققه مققققققال إلققققققى الحكققققققم علققققققى اإلنسققققققان بنتيجققققققة أعمالققققققه و  لقققققق  ˓دقققققققائ  الحيققققققاة اليوميققققققة عنققققققد أسققققققخيلوس 

 رونة في مواجهة القدر .عن طري  القدر و كان بعض أشخاصه أقوى شكيمة أك ر م

و ققققققققد أبقققققققدع فقققققققي تصقققققققوير شخصقققققققياته و تحليقققققققل عواطفهقققققققا و دراسقققققققة نفسقققققققيتها و أبقققققققرز الفقققققققرق بقققققققين شخصقققققققية 

فقققققققققققد كقققققققققان لقققققققققذيوع أفكققققققققققار سققققققققققرا  القققققققققذي لققققققققققوى ˓و أخقققققققققرى ممقققققققققا عققققققققققد انجقققققققققازا عظيمقققققققققا فققققققققققي تقققققققققاري  املسقققققققققرحية

 اإلنسان .االهتمام الناس من السماء إلى األرض أثره في اهتمام سوفكليس بذاتية 

 

 -    ف  ي فرنس  ا ت  ر فري  د  الكب  ر  األدبي  ة.تغي  يف ف  ام الم  ذاهب 42ص األوربي  ة اآلداب إل  ياد المرع  ي الم  د   ؤف

   18ص1967انطونيوس بيروت 

 - 96-95˓ص1956اليوناني ˓القاهرة˓ األدب فاجة محمد صقر˓تاريخ : ينظر  
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مأسقققققققاة البقققققققااس القققققققذي قتقققققققل أبقققققققاه وتققققققق و  مقققققققن أمقققققققه عقققققققن  ومقققققققن مسقققققققرحياته املشقققققققهورة أوديقققققققب التقققققققي تقققققققروي 

  ير علم وانتيقونا التي عصت إرادة املل  كر ون وأصرت على قناعتها األخالقية .

ق˓م( التقققققققققي اسقققققققققتمرت حقققققققققوالي  407-480وققققققققققد لققققققققققي سقققققققققوفوكليس عنتقققققققققا شقققققققققديدا مقققققققققن منافسقققققققققة يور يقققققققققدس  

نتهقققققققققي بانتها هقققققققققا عصقققققققققر املأسقققققققققاة القققققققققذه ي عنقققققققققد اليونقققققققققان . وكقققققققققان سقققققققققالح يور يقققققققققدس فقققققققققي هقققققققققذه نصقققققققققف ققققققققققرن وا

املنافسقققققققققققققة التعمققققققققققققق  فقققققققققققققي نفقققققققققققققس اإلنسقققققققققققققانية وال سقققققققققققققيما فقققققققققققققي الشخصقققققققققققققيات النسقققققققققققققائية ˓واتخقققققققققققققا  العواطقققققققققققققف 

 والسقققققققققيما الحقققققققققب( محقققققققققورا أساسقققققققققيا فقققققققققي سقققققققققلو  الشخصقققققققققيات ˓وتأكيقققققققققد أهميقققققققققة اإلنسقققققققققان فقققققققققي موقفقققققققققه مقققققققققن 

 يونانية التي لم يخف شكه في سلوكها وامتعاضه من ن واتها .ا لهة................ ال

وعمقققققققل يور يقققققققدس علقققققققى تقريقققققققب املأسقققققققاة مقققققققن نفقققققققوس الاشقققققققر وخلصقققققققها مقققققققن الشقققققققطحات الدنيقققققققة و القوميقققققققة 

وطورهقققققققا إلقققققققي عمقققققققل أدبقققققققي ققققققققائم الهقققققققخرية والهقققققققدم والتجديقققققققد و قققققققذل  أزال الهقققققققوة التقققققققي طلقققققققت مقققققققدة طويلقققققققة 

أن الحيقققققققاة ملهققققققققاة فققققققققي نظققققققققر املفكققققققققرين  : وحققققققققق  الفكققققققققرة الثانيققققققققة تفضقققققققل املأسققققققققاة عققققققققن امللهققققققققاة عنقققققققد اليونققققققققان

ومأسقققققققققاة فقققققققققي النظقققققققققر العقققققققققاطفين . وتنقققققققققاول القققققققققدين مقققققققققن زاويقققققققققة تقققققققققأثيره فقققققققققي سقققققققققلو  اإلنسقققققققققان عنقققققققققي بالفلسقققققققققفة 

والعلققققققققققققوم الطبيعققققققققققققة مققققققققققققن زاويققققققققققققة أسققققققققققققهامها فققققققققققققي تحريققققققققققققر املققققققققققققرء مققققققققققققن الخرافققققققققققققات ˓ وقققققققققققققد تعققققققققققققرض يور يققققققققققققدس  

أفالطقققققققققققون القققققققققققذي أك قققققققققققر مقققققققققققن  كقققققققققققره و االقتبقققققققققققاس مقققققققققققن  لتهجمقققققققققققات املحقققققققققققافظين ونققققققققققققدهم وطفقققققققققققر ب  جقققققققققققاب

مسققققققققققرحياته ˓كمققققققققققا  امتققققققققققدح أرسققققققققققطو جمققققققققققال لغتققققققققققه وأشققققققققققاد بقدرتققققققققققه علققققققققققى تصققققققققققوير النققققققققققاس كمققققققققققا كققققققققققانوا فققققققققققي 

عصقققققققققره. والواققققققققققع إن يور يقققققققققدس اسقققققققققتجاب فقققققققققي مسقققققققققرحياته للتغيقققققققققرات االجتماعيقققققققققة والفكريقققققققققة التقققققققققي طقققققققققرأت 

بققققققققأرفع مكانققققققققة لققققققققدي األدبققققققققاء األور يققققققققين   علققققققققى املجتمققققققققع اليونققققققققاني واتجققققققققه بفنققققققققه إلققققققققي اإلنسققققققققان و ققققققققذل  حظققققققققي

القققققققققذين خلفقققققققققوه والسقققققققققيما فققققققققققي العصقققققققققر الرمقققققققققاني وعصققققققققققر ال هضقققققققققة . وققققققققققد نظققققققققققم اثنتقققققققققين وتسقققققققققعين مسققققققققققرحية 

 وصلتنا م ها سبع عشرة مأساة أشهرها ميديا والكترا.

 : امللهاة -2      

وهكققققققققذا نققققققققري أن جققققققققذور فققققققققن املأسققققققققاة الحديثققققققققة تعققققققققود إلققققققققي اليونققققققققان ˓ ولكققققققققن هققققققققذا الجيققققققققل النققققققققاب  مققققققققن          

كتقققققققاملهم ولقققققققم يكققققققققن رائقققققققد املأسقققققققاة فققققققققق  بقققققققل انقققققققه وضققققققققع كقققققققذال   جقققققققر األسققققققققاس لبنيقققققققان امللهقققققققاة الحديثققققققققة 

 الكوميقققققققققققققققديا(.وامللهاة تمثليقققققققققققققققة تكتقققققققققققققققب بقققققققققققققققروح لطيفقققققققققققققققة مرحقققققققققققققققة ور مقققققققققققققققا بأسقققققققققققققققلوب  جقققققققققققققققااي ال ع وتحقققققققققققققققل 

فققققققققققققققي ال هايققققققققققققققة حققققققققققققققال مرضققققققققققققققيا لهققققققققققققققم أو لجمهققققققققققققققور املشققققققققققققققاهدين ˓ وهققققققققققققققي تعققققققققققققققالج مققققققققققققققن  مشققققققققققققققكالت أشخاصققققققققققققققها

املوضققققققققققققوعات مققققققققققققاال يقققققققققققققل أهميققققققققققققة عققققققققققققن موضققققققققققققوعات املأسققققققققققققاة إال أن أسققققققققققققلوب املعالجققققققققققققة ف هققققققققققققا مختلققققققققققققف ˓ 

ور مققققققا كققققققان أصققققققعب واقققققققل حظققققققا فققققققي النجققققققاح مققققققن أسققققققلوب املأسققققققاة˓ ويتحققققققق  ف هققققققا األثققققققر املطلققققققوب إمققققققا عققققققن 

 طري  الحوار

 

 - م  ه ه  ذه الحكاي  ة ام  تح المف  ط)ع النفس  ي  عق  دة عودي  بر ل)دذل  ة ع)  ب الك  ره ال  ذ  ي   مره ألبي  ه اذب  ه :  تنوي  ه

 المتع)ح بأمه.

 -111-105اليوناني ص  األدب فاجة محمد صقر ˓تاريخ : ينظر. 
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ة أو التوريقققققققققققة أو الققققققققققققدرة علقققققققققققى التنقققققققققققدر أو املالحظقققققققققققة الحا ققققققققققققة ˓ وإمقققققققققققا عقققققققققققن طريققققققققققق  املعتمقققققققققققد علقققققققققققى النكتققققققققققق 

املوققققققققف املعتمقققققققد علقققققققى اإلبقققققققداع فقققققققي رسقققققققم الشخصقققققققيات وعلقققققققى مجموعقققققققة مقققققققن األوضقققققققاع الكاشقققققققفة واملقققققققأزق 

املمتعققققققققققة ˓وامللهققققققققققاة مرتبطقققققققققققة بمفققققققققققاهيم عصقققققققققققرها وعاداتققققققققققه و مواضقققققققققققعاته ارتباطققققققققققا شقققققققققققديدا  يجعلهققققققققققا اققققققققققققل 

 الستمرار والتأثير في العصور الالحقة .قدرة من املأساة على ا

 

إ  تبقققققققدأ بلمحقققققققة عامقققققققة عقققققققن املوققققققققف ويلقققققققي  لققققققق  : وتتقققققققألف امللهقققققققاة اليونانيقققققققة  القديمقققققققة مقققققققن ثالثقققققققة أقسقققققققام

األجققققققققق اء الهامقققققققققة فقققققققققي أناشقققققققققيد الجوققققققققققة ثقققققققققم يسقققققققققتأنف موضقققققققققوع القصقققققققققة فقققققققققي القسقققققققققم الثالقققققققققع علقققققققققى شقققققققققكل 

 ال هاية يسود املرح والهر   البا .سلسلة من املشاهد اله الية املااعة السب  وفي 

 

ق.م( الققققققققققققذي لققققققققققققم يبقققققققققققق  لنققققققققققققا مققققققققققققن تمثيلياتققققققققققققه   385-450وأعظققققققققققققم كتققققققققققققاب امللهققققققققققققاة اليونانيققققققققققققة ار سققققققققققققتوفان ˓ 

الخمسقققققققققققين سقققققققققققوي احقققققققققققدي عشقققققققققققرة تمثيليقققققققققققة تعقققققققققققد مقققققققققققن الروااقققققققققققع الك قققققققققققرى فقققققققققققي أدب امللهقققققققققققاة ˓وققققققققققققد هقققققققققققاجم 

واملفكققققققققققققرين وويققققققققققققالت الحققققققققققققرب  ار سققققققققققققتوفان فققققققققققققي تمثيلياتققققققققققققه التقاليققققققققققققد االجتماعيققققققققققققة وال عمققققققققققققاء الشققققققققققققعبيين

ودعاتهققققققا وكققققققان جري ققققققا جققققققدا فققققققي نقققققققده وقققققققدم إلققققققي املحاكمققققققة نتجققققققه تهجمققققققه  علققققققى كليققققققون زعققققققيم أثينققققققا الققققققذي 

بلقققققققق  أو  املجققققققققد فققققققققي عصققققققققر ار سققققققققتوفان   بسققققققققاب مققققققققأحرزه  مققققققققن انتصققققققققارات حر يققققققققة وتعققققققققد تمثليققققققققة الغيققققققققوم 

ضققققققققعه وجهققققققققا لوجققققققققه ومققققققققن أجمققققققققل مققققققققا كتبققققققققه ار سققققققققتوفان وف هققققققققا  هققققققققاجم الفلسققققققققفة فققققققققي شققققققققخص سقققققققققرا  وي

أمقققققققام رجقققققققل عقققققققادي مقققققققن الشقققققققعب ليحقققققققدح األثقققققققر الفقققققققاكهي النقققققققاتج عقققققققن املفارققققققققة. إن هقققققققدا الرجقققققققل العقققققققادي 

ير ققققققب أن يصقققققققبع فيلسققققققوفا ليقققققققتعلم كيققققققف يمكقققققققن أن يتجنققققققب دفقققققققع ديونققققققه ˓ وينظقققققققر بقققققق جالل إلقققققققي سققققققققرا  

مقققققققققة و دكانقققققققققه املفكقققققققققرة(  والسقققققققققيما حقققققققققين يخ قققققققققره احقققققققققد تالمذتقققققققققه كيقققققققققف انقققققققققه يشقققققققققغل وقتقققققققققه فقققققققققي دراسقققققققققات قي

 كم ضعفا تبل  املسافة التي بقف ها ال ر وح بالنسبة إلي طول احدي قوائمه.   : وأس لة مهمة

؟ وتعتريققققققققققه الدهشققققققققققة عنققققققققققدما يققققققققققري األسققققققققققتا   ومققققققققققن أيققققققققققة ناحيققققققققققة جسققققققققققم البعوضققققققققققة الطققققققققققائر يققققققققققأتي الطنققققققققققين

سققققققققرا  متربعقققققققا فقققققققي سقققققققلة معلققققققققة فقققققققي الهقققققققواء كمقققققققا يليققققققق  برجقققققققل فقققققققوق مسقققققققتوي الاشقققققققر العقققققققاديين وعنقققققققدما 

  : له مادا يفعل في العال يجيب سقرا يسأ

 

" يجقققققققب أن اعلققققققق  دمقققققققاخي وامققققققق   جقققققققوهر عقلقققققققي الخفقققققققي بقققققققالهواء  ي الطبيعيقققققققة املماثلقققققققة كقققققققي أتمكقققققققن مقققققققن    

النفققققققققققاد إلققققققققققي أمققققققققققور السققققققققققماء بوضققققققققققوح ˓ ولققققققققققو بقيققققققققققت علققققققققققى األرض أتأمققققققققققل مققققققققققن تحققققققققققت األمققققققققققور السققققققققققفلي ملققققققققققا 

لققققققققدماك إل هققققققققا كمققققققققا يحققققققققدح فققققققققي حالققققققققة اسققققققققتطعت اكتشققققققققا  ناقققققققق ذ ˓والن األرض بجا بيتهققققققققا تجققققققققذب عصققققققققارة ا

 بعض النباتات املائية ال احفة ".

 

 - 19966سالمة˓ القاهرة ˓ عميه: ˓ال فادع ˓ترجمةينظر عرستوفام. 
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وخالصقققققققققققة التمثليققققققققققققة أن سقققققققققققققرا  يفسققققققققققققد شققققققققققققبيبة أثينققققققققققققا بأسقققققققققققق لته الفلسققققققققققققفية ˓ونسققققققققققققتطيع ان نتصققققققققققققور ان 

ار سقققققققققتوفان اثقققققققققح  أهقققققققققل أثينقققققققققا كثيقققققققققرا مقققققققققن سققققققققققرا  ولكقققققققققن ال ننسققققققققق ي أن هقققققققققذه التهمقققققققققة نفسقققققققققها هقققققققققي التقققققققققي 

 أودت بحياة سقرا  بعد.

ي مبققققققادرات ار سققققققتوفان الرائققققققدة فققققققي مجققققققال النقققققققد االجتمققققققا ي والفكققققققري فانققققققه يعققققققد فققققققي طليعققققققة و اإلضققققققافة إلقققققق 

 نقاد األدب في أور ا   والسيما في مسرحية  الضفادع املبدعة .

وفققققققققققققي  مقققققققققققققرة حققققققققققققديثنا عقققققققققققققن إبققققققققققققداع اليونقققققققققققققان فققققققققققققي أدب املالحقققققققققققققم وفققققققققققققي األدب املسقققققققققققققرحي يجققققققققققققب من ال ننسققققققققققققق ي 

ى إ  ققققققققققققدموا للعقققققققققققالم رائقققققققققققد عظيمقققققققققققا فقققققققققققي مجقققققققققققال الخطابقققققققققققة أسقققققققققققهامهم الرااقققققققققققع فقققققققققققي الحققققققققققققول األدبيقققققققققققة األخقققققققققققر 

˓ وفقققققققققققي مجقققققققققققال التقققققققققققاري  ديموسقققققققققققتيون˓كما  ققققققققققققدموا فقققققققققققي مجقققققققققققال الن قققققققققققر السقققققققققققاخر الكاتقققققققققققب املبقققققققققققدع لوسقققققققققققيان

سلسقققققققققة مقققققققققن املقققققققققؤرخين العظقققققققققام أهمهقققققققققم هيقققققققققرودوت  وثوسقققققققققيديد و لوتقققققققققار  ˓ واألخيقققققققققر هقققققققققوا أملقققققققققع شخصقققققققققية 

 أدبية في العصر اإل ريقي  الروماني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املحاضرة الخا سة

 األدب الالتيني

  : الجو الف ري  -1 

 

 

 - كات  ب م  رط و طي  ب ب)ي  و ول  د ألب  وييه س  ورييه وا   ي م  طرا م  ه حيات  ه ف  ي س  ورية وك  ام عف  اميا : تنوي  ه

 مر190-120مستق  اإلرادة  

  - 45-40˓ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدية ص  األوربي األدبحسام الخطيب ˓محاضرات في تطور : ينظر 
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نشققققققأت رومققققققا حققققققوالي القققققققرن السققققققابع قبققققققل املققققققيالد ˓ ولققققققم تلبققققققع جيوشققققققها أن اكتهققققققحت شققققققمال أور ققققققا و رملهققققققا  

وفتحقققققققققت فرنسقققققققققا و ريطانيقققققققققة تقققققققققم اتجهقققققققققت شقققققققققرقا وجنو قققققققققا فققققققققق  ا بقققققققققالبحر األبقققققققققيض املتوسققققققققق  يصقققققققققبع بحيقققققققققرة 

˓  رومانيققققققققة فققققققققي القققققققققرن األول قبققققققققل املققققققققيالد ˓ ولققققققققم يفهقققققققق  الرومققققققققان مجققققققققاال كبيققققققققرا النتعققققققققا  الفكققققققققر الفلسققققققققفي

وفققققققققققققي عهققققققققققققدهم تققققققققققققدهورت الفلسققققققققققققفة اليونانيققققققققققققة واضققققققققققققمحلت ˓ ولعققققققققققققل االتجققققققققققققاه الفلسققققققققققققفي الوحيققققققققققققد الققققققققققققذي 

م  269-203يسققققققققققتح  الققققققققققذكر عهققققققققققدهم وهققققققققققو األفالطونيققققققققققة الحديثققققققققققة وكققققققققققان أمامققققققققققه أفلققققققققققوطين السققققققققققكندري 

القققققققققذي اسقققققققققتوحي كثيقققققققققرا مقققققققققن أفالطقققققققققون ولكنقققققققققه تخطقققققققققاه تقققققققققأثرا باألفكقققققققققار الدنيقققققققققة واملسقققققققققيحية املعاصقققققققققرة لقققققققققه . 

فالطونيقققققققققة الحديثقققققققققة بقققققققققاا فتعت قققققققققره الكمقققققققققال املطلققققققققق  واإلرادة املطلققققققققققة وهقققققققققو فقققققققققوق املقققققققققادة وفقققققققققوق وتبقققققققققدأ األ 

القققققققروح ˓ وال يمكقققققققن وصقققققققفه بصقققققققفات السقققققققلبية ˓فهقققققققو لقققققققيس مكانقققققققا ولقققققققيس زمانقققققققا ولقققققققيس سقققققققكونا ولقققققققيس حركقققققققة 

˓والعققققققالم فققققققيض نشققققققأ عققققققن الخققققققال  كمققققققا ينبعققققققع الضققققققوء عققققققن اللهققققققب ˓وأول  قققققق يء اناثقققققق  مققققققن الواحققققققد األحققققققد 

ققققققققققل الكقققققققققوني املطلققققققققق  ومنقققققققققه خرجقققققققققت القققققققققنفس الكليقققققققققة التقققققققققي اناثققققققققققت ع هقققققققققا النفقققققققققوس الج ئيقققققققققة التقققققققققي هقققققققققو الع

تنتمقققققققققي إلقققققققققي العققققققققققالم املقققققققققادي وتمثقققققققققل أدنققققققققققي مراتقققققققققب العقققققققققالم الروحققققققققققاني فقققققققققي حقققققققققين يمثققققققققققل العققققققققققل اعلقققققققققي هققققققققققذه 

املراتقققققققب ˓وعنقققققققد أفالطقققققققون من املقققققققادة هقققققققي مصقققققققدر التعقققققققدد وهقققققققي سقققققققاب الشقققققققرور ألنهقققققققا عبقققققققارة عقققققققن العقققققققدم ˓ و 

 –د درجققققققات الققققققنقص ˓والققققققنقص هققققققو الشققققققر ˓و ايققققققة الحيققققققاة التحققققققرر مققققققن رقبققققققة املققققققادة والحققققققواس العققققققدم أشقققققق 

وهقققققققققذه الدرجقققققققققة األولقققققققققي مقققققققققن الفضقققققققققيلة ˓وتتقققققققققأتي الدرجقققققققققة الثانيقققققققققة مقققققققققن الفكقققققققققر و التفلسقققققققققف ˓وأمقققققققققا الدرجقققققققققة 

الثالثقققققققة  فهقققققققي سقققققققمو القققققققنفس فقققققققوق التفكيقققققققر تمهيقققققققدا للدرجقققققققة ال هائيقققققققة  وهقققققققي اتحقققققققاد القققققققنفس بقققققققاا و و انهقققققققا 

 بالهيام والذهول والغيبو ة والوجد الصوفية .وفيه 

 

  : ملحة عن األدب الالتيني -2 

 

كانقققققققت لغقققققققة هقققققققي اللغقققققققة األساسقققققققية التقققققققي اعتمقققققققد عل هقققققققا الرومقققققققان خقققققققالل تقققققققاريخهم الطويقققققققل القققققققذي انتهقققققققي       

فققققققققي الققققققققققرن الخققققققققامس املقققققققققيالدي بسقققققققققو  رومقققققققققا علقققققققققى يققققققققد ال رابقققققققققرة ˓ وقققققققققد عكقققققققققس أدملهققققققققم حيقققققققققاتهم الفكريقققققققققة 

والسياسقققققققققققية واالجتماعيقققققققققققة ˓ وكمقققققققققققا كقققققققققققانوا عالقققققققققققة علقققققققققققى الفلسقققققققققققفة اليونانيقققققققققققة فققققققققققق نهم أيضقققققققققققا قلقققققققققققدوا صقققققققققققور 

ألدب اليونقققققققققاني وفنونقققققققققه˓وأك ر مقققققققققا ي قققققققققرز   لققققققققق  فقققققققققي الشقققققققققعر املسقققققققققرحي القققققققققذي لقققققققققم يخرجقققققققققوا بقققققققققه أبقققققققققدا عقققققققققن ا

خطقققققققة معلمقققققققق هم اليونققققققققان ˓وقققققققققد كتبققققققققوا املأسقققققققاة ولققققققققم ي رعققققققققوا  ف هققققققققا ˓ وكققققققققانوا بوجقققققققه عققققققققام أشققققققققد إقبققققققققاال علققققققققى 

 امللهاة ˓ونظموا الشعر بفنونه املختلفة كالشعر الفسلفي والتأملي ˓ وشعر الحب و الوجدان  

بوجقققققه خقققققاش فقققققي وصقققققف مشقققققاهد الفجقققققور امللقققققذات وكقققققذل  نظمقققققوا أشقققققعار الهقققققخرية وأبققققققدعوا  وأفاضقققققوا

وكقققققققان  لقققققققق  كلقققققققه تعبيقققققققرا عققققققققن الورعقققققققة الحسقققققققية املاديققققققققة التقققققققي سقققققققادت الحيققققققققاة الرومانيقققققققة ˓وققققققققد عكققققققققس  .ف هقققققققا

والن قققققققققققققر الالتينقققققققققققققي وال سقققققققققققققيما الخطابقققققققققققققة اهتمقققققققققققققام الرومقققققققققققققان بالقضقققققققققققققايا السياسقققققققققققققية ˓ وكقققققققققققققان خطيقققققققققققققبهم األول 

رون كاتققققققققققب رسققققققققققائل ومؤرخققققققققققا وفيلسققققققققققوفا  وناقققققققققققدا ˓ وامتققققققققققد تققققققققققأثيره سققققققققققتة  عشققققققققققر قرنققققققققققا  بعققققققققققد وفاتققققققققققه شيشقققققققققق 

 

    - 65فؤاد المرعي ˓المد   إلي اآلداب األوربية˓ ص  : ينظر 
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˓وطلققققققت بال تققققققه نمو جققققققا يحتققققققذي بققققققه فققققققي أور ققققققا حتققققققى القققققققرن  الثققققققامن عشققققققر وتجلققققققي   فققققققي أدبققققققه ونقققققق وع الرمققققققان  

إلققققققققققى جمققققققققققال الشققققققققققكل˓ إ  كققققققققققان املثققققققققققل األعلققققققققققى عنققققققققققدهم كمققققققققققال التعبيققققققققققر وإتقققققققققققان األسققققققققققلوب˓ واإلنسققققققققققان عنققققققققققد 

رون مقققققققققثال   حيققققققققوان نقققققققققاط ( مقابققققققققل  الحيقققققققققوان املفكققققققققر( عنقققققققققد أرسققققققققطو˓  لققققققققق  أن البال ققققققققة لقققققققققم تتبقققققققققوأ  شيشقققققققق 

املرتبققققققققققة األولققققققققققي فحسققققققققققب عنققققققققققد كتققققققققققاب الالتققققققققققين ˓بققققققققققل اعت ققققققققققرت فضققققققققققيلة أخالقيققققققققققة بمعنققققققققققي  اإلنسققققققققققان الققققققققققذي   

 يكون أقدر على اإلفصاح عن مكنون نفسه ارقي مرتبة في في سلم األخالق . 

م( و سقققققققققمي كقققققققققذل  بالعصقققققققققر 14-ق.م  100فقققققققققي فقققققققققي   روتقققققققققه فقققققققققي العصقققققققققر القققققققققذه ي  ققققققققققد بلققققققققق  األدب الرومقققققققققاني 

 فرجيل ˓وهوراس ˓وأوفيد ˓ وتألقت اللغة  : األ سطي˓ وفيه طهر عمالقة األدب الالتيني

الالتينيققة التققي طلققت لغققة العلققم والثقافققة و الققدين العصققر  فققي أور ققا حتققى مطلققع األزمنققة الحديثققة ˓وبعققد العصققر    

األ سقققطي تقققدهور الشقققعر الالتينقققي بسقققرعة ˓ أمقققا الن قققر فققققد حقققاف  علقققى مسقققتوي أفضقققل نتيجقققة صقققلته املباشقققرة 

 بالحياة الرومانية امل دهرة .

شققققققققققققان األدب اليونقققققققققققاني ˓وكانققققققققققققت أفضقققققققققققل محاوالتققققققققققققه فقققققققققققي شققققققققققققعر و وجقققققققققققه عققققققققققققام قصقققققققققققر األدب الالتينققققققققققققي عقققققققققققن 

ق.م( أن يحققققققققدح حقققققققدثا عظيمققققققققا فقققققققي عققققققققالم  19-70املالحقققققققم حيققققققققع صقققققققمم شققققققققاعر الالتقققققققين األك ققققققققر  فرجيقققققققل(  

الشقققققققققعر ˓ وبعقققققققققد أن نظقققققققققم أناشقققققققققيد الرعقققققققققاة العشقققققققققرة وأشقققققققققعار الحققققققققققول املؤلفقققققققققة مقققققققققن أربعقققققققققة كتقققققققققب انصقققققققققر  

 قققققققرى  االنيقققققققا ة( مسقققققققتهدفا تمجيقققققققد الشقققققققعب الرومقققققققاني بكقققققققل طاقاتقققققققه إلقققققققى نظقققققققم م حمقققققققة الالتقققققققين القوميقققققققة الك

واإلشقققققققققادة بقققققققققاإلم راطور أ سقققققققققطس القققققققققذي كقققققققققان ممثقققققققققل العظمقققققققققة الرومانيقققققققققة فقققققققققي عصقققققققققره ˓وققققققققققد بنقققققققققي االنيقققققققققا ة 

علققققققققى أسققققققققطورة شققققققققعبية لققققققققيس لهققققققققا سققققققققند مققققققققن التققققققققاري  تقققققققققول األمققققققققة الرومانيققققققققة سققققققققليلة الطققققققققرواديين الققققققققذين 

و أن اإلم راطققققققققور أ سققققققققطس ينحققققققققدر مققققققققن صققققققققلب قصققققققققدوا رومققققققققا بعققققققققد سقققققققققو  مققققققققدينتهم علققققققققى يققققققققد اليونققققققققان ˓

قائقققققققققد الطقققققققققرواديين انيقققققققققا  القققققققققذي سقققققققققميت امل حمقققققققققة  باسقققققققققمه و الغايقققققققققة مقققققققققن  لققققققققق  طبعقققققققققا إضقققققققققفاء هالقققققققققة مقققققققققن 

 املجد على الرومان يمكن من تضاهي هالة األمجاد اليونانية .

يققققققققا ة وتقققققققققع االنيققققققققادة فققققققققي اثنققققققققي عشققققققققر كتابققققققققا نصققققققققفها األول يققققققققدور حققققققققول الحققققققققرب والبطققققققققوالت علققققققققى  ققققققققرار اإلل

 ونصفها الثاني يصف املغامرات والتجوال على نم  األوديسة.

وهنقققققققا  وققققققققااع كثيقققققققرة تقلقققققققد ملحتمقققققققي هقققققققومر تقليقققققققدا قويقققققققا ˓إال انقققققققه لقققققققيس تقليقققققققدا أعمقققققققي وفيقققققققه مقققققققن اإلبقققققققداع 

 ققققققققق ذ كثيقققققققققر ˓علقققققققققى أن االنيقققققققققا ة تفتققققققققققر إلقققققققققي عنصقققققققققري الاسقققققققققاطة والصقققققققققفاء املتقققققققققوافرين فقققققققققي م حمتقققققققققي هقققققققققومر˓ 

ازدهقققققققققققار حضقققققققققققاري فققققققققققققد  لقققققققققققب عل هقققققققققققا ال خقققققققققققر  و امقققققققققققت ت باإلشقققققققققققارات ونظقققققققققققرا ألنهقققققققققققا كتاقققققققققققت فقققققققققققي عصقققققققققققر 

التاريخيققققققققة واألفكقققققققققار الفلسقققققققققفية  ˓ وهقققققققققي أبطقققققققققأ حركقققققققققة مقققققققققن اإلليقققققققققا ة واألدوسقققققققققية واققققققققققل نجاحقققققققققا فقققققققققي تمثيقققققققققل 

 الحياة ولك ها تمتاز بعم  النظرة الى النفس اإلنسانية و التوق املستمر إلى كمالها .

لهقققققققة كمقققققققا هقققققققو الشقققققققأن عنقققققققد هقققققققومر ˓ولكقققققققن الققققققققدر يبقققققققدو أققققققققوى ويخقققققققتل  ف هقققققققا العمقققققققل اإلنسقققققققاني بعمقققققققل ا 

 من كل   يء وهو يحق  أرادة اإللهية ويحيل الشخصيات اإلنسانية إلي دمي .

 

 49-47حسام الخطيب ˓محاضرات في تطور األدب ˓األوربي ˓ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدية˓:  ينظر -
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وهققققققققققو نمقققققققققق  مققققققققققن   الشخخخخخخخخخعر ا لي خخخخخخخخخ وفققققققققققي مجققققققققققال الحققققققققققديع عققققققققققن األدب الالتينققققققققققي البققققققققققد مققققققققققن اإلشققققققققققارة إلققققققققققي 

ا وأوزانهقققققققا ˓وققققققققد اصقققققققط   علقققققققى الشقققققققعر القققققققذاتي  البقققققققا ˓ويتبقققققققع نظامقققققققا خاصقققققققا فقققققققي صقققققققيا ة القصقققققققيدة و نا هققققققق 

ترجمتققققققه بكلمقققققققة املرايقققققققي العر يقققققققة وهقققققققي ترجمقققققققة  يقققققققر كافيقققققققة ا ن موضقققققققوعات االلي قققققققي متنوعقققققققة ˓وكثيقققققققرا ومقققققققا 

تنققققققاول الحققققققب والفجققققققور ˓و عققققققد الشققققققاعر الالتينققققققي أوفيققققققد أك ققققققر شققققققعراء هققققققدا إبققققققداء ˓وقققققققد اسققققققتمرت شققققققهرته 

ة فققققققققي ايطاليا˓وكققققققققذل  تققققققققأثر بققققققققه حتققققققققى عصققققققققرنا الحاضققققققققر ومققققققققارس ثققققققققأتيرا قويققققققققا علققققققققى شققققققققعراء عصققققققققره ال هضقققققققق 

شكسقققققققققبير ومعاصقققققققققروه ومقققققققققن تبعقققققققققتهم مقققققققققن شقققققققققعراء الققققققققققرنين الثقققققققققامن والتاسقققققققققع عشقققققققققر ˓ولقققققققققيس مقققققققققن قبيقققققققققل 

  : املبالغة أن نقول مع مؤلفي قصة األدب في العالم

"كقققققققان أدبقققققققه  ا أثقققققققر بقققققققال  فقققققققي أدب األمقققققققم الحديثقققققققة كلهقققققققا ˓ال يوازيقققققققه فقققققققي  لققققققق  شقققققققاعر أخقققققققر ˓ وال نسقققققققتثني مقققققققن 

 جيل"هدا الحكم فر 

 

أن شققققققققعر أوفيققققققققد بققققققققال  الروعققققققققة ولققققققققيس يحتققققققققا  إلققققققققي تقققققققققديم أالنققققققققه اصققققققققدق مع ققققققققر عققققققققن نفسققققققققه ˓وفيمققققققققا يلققققققققي 

  : "تغي ات"مقتطفات من قصيدة له مشهورة بعنوان 

 

 كا  بادئ األ ر عصر ذهبي قام اإلخالص والحق ب حض إراداته˓

 ليزجره قانو  و   حفزه انتقام ˓

 لم   ن بعد خوف عقاب 

 ولم  تهدد ال اس قانو    قوش على أقراص ال حاس ˓

 كال˓ ولم تروعهم خوذة و  سيف ˓بل عاشوا ف  ا ن السالم˓

 وه ذا انقضت على القوام أعوام سعيدة   يعرفو  األعداء˓

 وأخرجت األرض كل نش ئ دو  أ  يشقها  حراث ˓

اكتفي ال اس ب ا أت رته األرض  ن غي    قسر و  أكراهو

+++ 

 وكا  الز ا  ر يعا كله ˓رخيا بنسي ه العليل ˓

 وتهب النسائم ف زهر اإلزهار لم تلدها بذور ˓

 وسرعا   ا أتت األرض أكلها بغي   حراث   ˓

ابيض وجهها بالق ح الغزير ˓ ولم يشق جوفها سالح    و

 ... ثم تاله على  ر الز ا  عصر فض ي

 طع  ن  حقة ال حاس ي  وهو أدني  ن سابقه الذهبي واس

 قصر اإلله  ن أ د الر يع  ˓وقد كا  قبل دائ ا  وصو  ع دئذ

 

 - 3-1 ص ˓1في الع)ف ˓ج األدباحمد ˓زكي نجيب˓افة  عميه 
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أتم الحول با  قس ه فصو  فصو    و

 فتوجهت بوادر الهواء وقد لفحتها حرارة ظا ئة  

ائل ذرات الثلج وقد ج دتها الريح    وعلقت أو

اتخذ اإلنسا  دورا فأوي إلى ال هوف    و

 اب  جدول ˓ا اتخذ سياجا  ن شجر أو غ

 ثم بذرت بذور الزرع األول  رة ف  ق وات الحقول ˓ حيث لبثت طويال ˓وخارت الثي ة تحت 

 ني ا  املحاريث

 

+++ 

 وتلك املراحل املتعاقبات عصر نحاس ي ˓

 ازدادت فيه الروح اف  اسا واشتد للقتال اشلياقا  

 ل ن الجري ة لم تلطخ وجهه بعد˓

 فانبثق  ن فورة خسيسا دنيا كله سوءوأخي ا جاء عصر الحد د 

 فالذت بالفرار صفات الحياء  ˓والحق ˓ واإلخالص ˓

 وحل  حلها ال يد و الخداع  

 والع ف وشهوة ال سب املجر ة˓

اتخذ الشجر ˓    ونشر الرجال قالعهم لريح لم يعرفها املالحو   ن قبل ˓و

 وقد كا  باسقا على ق م الجبال ˓ حيازيم  تشق بها الفلك

 ياها لم ت ن تعرفها  ن قبل ˓ 

 وطالب اإلنسا  ال  بة الخصبة أ  تنتج أك    ن  حصولها ˓

 

 بل شق أ عاء األرض شقا ˓

 و احتفرها ليبلع ك وزها الدفي ة ف  ظالل الجحيم˓  

+++ 

 ثم جاء عصر الصلب الفتاك ˓ ثم الذهب وهو أشد فتكا  

 فاتخذت الحرب  ن املعدني  سالحا ˓

 سالحها املدوي بيد تلطخها الد اء˓وأخذت تهز 

 وأصبحت الغ ائم للعيش  وردا  ˓فال الضيف  ضيفه

 و  القريب  ن قريبه بات آ  ا.

 

 -  ف  ي  محاض  راتينظ  ر ك  ذلا حس  ام الخطي  ب  303-302ف  ي الع  الف ˓ص األدبعم  يه˓ احم  د˓ زك  ي نجي  ب˓ اف  ة

 .51النقدية ص  مذاهبهونشأة  األوربي األدبتطور 
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 : تعليق

 

تقققققققققدور قصقققققققققيدة أفيقققققققققد حقققققققققول فكقققققققققرة رئيسقققققققققية واحقققققققققدة  ات شققققققققققين همقققققققققا تققققققققققديس املا ققققققققق ي باعتبقققققققققاره أفضقققققققققل 

اوفيقققققققد( باعتبقققققققاره حاضقققققققرا مظلمقققققققا مفعمقققققققا بكثيقققققققر مقققققققن حيقققققققاة الحاضقققققققر ونقققققققدب حاضقققققققر الاشقققققققرية  فقققققققي عصقققققققر 

 بالشرور وا ثام.

ويقققققققققققققري أوفيقققققققققققققد أن  تطقققققققققققققور الاشقققققققققققققرية يسقققققققققققققل  خطقققققققققققققا انحقققققققققققققداريا يتسلسقققققققققققققل مقققققققققققققن خقققققققققققققالل عصقققققققققققققور واثقققققققققققققحة 

التمير˓تبقققققققققدأ بعصقققققققققر فضققققققققق ي زاه ثقققققققققم تنحقققققققققدر إلقققققققققى العصقققققققققر الفضققققققققق ي ˓ فالنحا ققققققققق ي ˓ فعصقققققققققره الحديقققققققققد ˓وأخيقققققققققرا 

 : متوازيتين عصر الصلب والذهب ˓ وعنده إن هدا الخ  ينحدر  ايتين

 

 الشقاء بد   ن السعادة

 ولألخالق بد   ن األخالق  

 

إن اإلنسققققققققققققان ليسققققققققققققتمتع بعققققققققققققرض أفيققققققققققققد ˓ ولكنققققققققققققه البققققققققققققد ألن يقققققققققققققف مققققققققققققن هققققققققققققدا العققققققققققققرض موقققققققققققققف التسققققققققققققا ل 

 .والتفحص

إن اوفيقققققققققد  ? أصققققققققحيع يققققققققاتري أن الاشققققققققرية تسققققققققل  فققققققققي تطورهققققققققا خطققققققققا انحققققققققداريا مققققققققن القمققققققققة إلققققققققى الققققققققتفحص

 على على فكرة االنحدار هذه.مصرا بيت  يبدو في كل 

كقققققققققان بقققققققققادئ األمقققققققققر عصقققققققققر  ه قققققققققي ققققققققققام علقققققققققى اإلخقققققققققالش والحققققققققق  بمحقققققققققض إرادتقققققققققه ˓الققققققققق  ˓وإزاء هقققققققققدا اإلصقققققققققرار 

 : النمل  إال أن نقول 

 

والالاخققققققالق ˓وإنمققققققا علققققققى النقققققققيض مققققققن  لقققققق  ر مققققققا  ال ..لققققققيس صققققققحيحا أن الاشققققققرية تتطققققققور نحققققققو الشقققققققاء

ن النققققققاس كققققققانوا سققققققعداء فققققققي املا قققققق ي وكانققققققت أخالقيققققققتهم األخققققققالق . نحققققققن ال ننكققققققر أ كانققققققت تتطققققققور السققققققعاة

 زاهية أندا  .. ولكن مفهوم السعادة تغير اليوم وكذل  مفهوم األخالق.

 

كانقققققققت السقققققققعادة  فقققققققي املا ققققققق ي مبنيقققققققة علقققققققى االستسقققققققالم اإلرادة الققققققققدر˓ وعلقققققققى القناعقققققققة والرضقققققققا بمقققققققا هقققققققو          

حققققققققققرومين مققققققققققن تفحققققققققققص األشققققققققققياء ˓ومققققققققققن مقسققققققققققوم  ˓كققققققققققان كققققققققققل  قققققققققق ذ محرمققققققققققا علققققققققققي مجمققققققققققوع النققققققققققاس ˓كققققققققققانوا م

التسققققققققققا ل واالحتجققققققققققا   ˓ ا ن أي إنسققققققققققان فققققققققققي يومنققققققققققا هققققققققققدا ب مكانققققققققققه أن يسققققققققققعد سققققققققققعادتهم بسققققققققققهوله ˓ ماعليققققققققققه 

إال أن يعقققققققققق ل نفسققققققققققه˓ أن يعققققققققققي  فققققققققققي ع لققققققققققة تامققققققققققة عققققققققققن كققققققققققل مققققققققققا يققققققققققدور حولققققققققققه . فققققققققققال يسققققققققققمع أخبققققققققققار سققققققققققي ة 
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عادة إ  لقققققققققيس هنقققققققققا  ويحجقققققققققب عينيقققققققققه عقققققققققن كقققققققققل مقققققققققا يسقققققققققو ه ويضقققققققققايقه ˓ عندئقققققققققذ سيشقققققققققعر بالراحقققققققققة والسققققققققق 

 مايقلقه أو يضايقه أو ينغص عليه عيشه .

 

 فقد تبدل مفهومها بتبديل طبيعة : ˓ أما األخالق تل  كانت سعادة جمهرة الناس في املا  ي

˓ و حلققققققت القققققققوانين و األنظمققققققة اليققققققوم محققققققل الشققققققهامة الفرديققققققة ˓ إن العققققققالم يتجققققققه نحققققققو النظققققققام  املجتمققققققع 

ألمقققققققن والحيقققققققاة للنقققققققاس جميعقققققققا˓ أي لقققققققن تعقققققققد األخقققققققالق فقققققققي جانقققققققب كبيقققققققر م هقققققققا ووضقققققققع الققققققققوانين التقققققققي تضقققققققمن ا

 اختيارا خاصا للفرد

صققققققققحيع أن الظلققققققققم موجققققققققود فققققققققي عصققققققققرنا هققققققققذا كمققققققققا كققققققققان موجققققققققودا فققققققققي العصققققققققور السققققققققالفة˓ولكن مققققققققن منققققققققا ال 

 ? يعر  مواطن الظلم ˓ بل من منا ال يقاوم الظلم أينما وجده

 ? يل حريتها وكرامتهاوما معنى ثورات الشعوب وتضحياتها في سا

 ? أليس هذا هو النضال في سايل الح  واألخالق

 وان اوفيد يبدو مصمما على رأيه من ناحية األخالق˓ فيظل يعتقد من العصور الغابرة عصور ح   وإخالش وأمانة.  

وصقققحيع أن هنقققا  أمثلقققة وحققق  وإخقققالش وأمانقققة فقققي العصقققور الغابرة˓وققققد ال نجقققد لهقققا مثقققيال فقققي العصقققور الغقققابرة ˓ وققققد  

لحقق  أن نشقققير إلققي من القققانون ونظققام حقققال محققل تلقق  الققققيم النجققد لهققا مثققيال فقققي العصققور املتحضققرة  ˓ ولكققن ألقققيس مققن ا

 الفردية وأعطياها  معني اجتماعيا ووطداها . ولكن أفيد مؤمنا بالقانون ونظام.

 "   زجره قانو  و   حفزه انتقام  

 لم   ن بعد خوف أو عقاب  

 ولم  تهدد ال اس قانو    قوش عل  أقراص ال حاس"

 

 

الغابر قام علققى مبققادئ الحيققاة املثلققي مققن  يققر قققانون يققنظم أمققوره أو سققلطة  تحققاف  علققى إي أن العصر الذه ي 

هققذه املبققادئ  ˓ إ  لققم يكققن هنققا  خققو  ولققم يكققن العقققاب معروفققا بعققد˓ بققل لققم يكققن هنققا  قققانون يتهققدد النققاس 

 ويخيفهم كي يتجنبوا عقابه.

ن علقققى الققر م مقققن كقققل مققا ققققد يشقققو ه مقققن ولكققن لقققم كقققل هققدا الخقققو  مقققن القققانون السقققلطة  ˓ ألقققيس وجققود الققققانو 

 تالعب أو سوء تطبي  ˓ أفضل من حياة الفت  ومبدأ البقاء ل ك ر بطشا .

 

  - 53-52واتجاهاته النقدية  مذاهبهونشأة   األوربي األدبحسام الخطيب محاضرات في تطور  : ينظر 
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أن كقققل مقققا ملحنقققاه مقققن خقققالل أدب تلققق  العصقققور يشقققير القققي سقققيادة القققبط  بقققين النقققاس لعقققدم وجقققود نظقققام يقققنظم 

ن الحقق  للقققوة وحققدها ولكققن أفيققد حيققاتهم وقققانون يضققمن لهققم سققير الحيققاة فققي طققل األمققن والطمأنينققة . ولقققد كققا

  : يتجاهل كل أنواع الصراع في املا  ي

 " كال ولم تروعهم خوذة و  سيف  ˓بل عاشوا ف  أ ن السالم " 

 وه ذا انقضت على القوم أعوام سعيدة   يعرفو  األعداء "

   يبدو أوفيد هنا متأكدا من أن املا  ي اإلنساني كان خاليا من الحروب ولم يكن هنا  إال

 األمن والسالم.

ولكقققن  لننظقققر إلقققي املا ققق ي اإلنسقققاني  ˓ أال نجقققده ملي قققا باملشقققاحنات والعقققداوة بقققين األ  وأخيقققه فضقققال عقققن سققققائر 

وهل ننسقق ي الصققراع  القبلققي الحققروب  ? الناس  ˓ وهل تغيب عن الذهن قصة قابيل وأخيه هابيل في هذا املجال

 ? الطاحنة والسبايا وحرق املدن

 كل ش ئ دو  أ  يشفها  حراث "" أخرجت األرض 

اكتفي ال اس ب ا أث رته األرض  ن غي  قسر و  أكراه"  و

هكققذا فققي نظققر أفيققد عققا  النققاس امنققين مطم نققين حيققت تناققت لهققم األرض كققل مققا يشققتهونه دون أن يحرثوهققا أو 

 ي رعوها ˓ وقد اكتفوا بدورهم بما تخرجه لهم األرض فال يج رونها وال يكرهونها على   ذ ...

ولكققن ألققيس هققدا وقوفققا فققي وجققه التطققور ؟ فهققل حراثققة األرض فققي سققايل إنتققا  أفضققل تعت ققر قسققرا وإكراهققا لهققا ؟ 

 وملا ا هده الحساسية املفرطة تجاه األرض .

مشقققرق وخيقققر ˓ وانقققه  ليمضققق ي فقققي تأكيقققد الخققق  االنحقققداري لتطقققور حيقققاة  : للما ققق ي عنقققد اوفيقققد وجقققه واحقققد فقققق 

ه ولكن فسققاد النققاس ا ضققب ا لهققة فحشققت مققوارد األرض ˓ وتال قق ي الر يققع امل هققر الناس  ˓ فال مان كان خيرا كل

الغقققامر املسققققتديم  ˓و حلقققت محلققققه فضققققول متعاقبقققة بعضققققها فيققققه الخيقققر وبعضققققها مققققتجهم عقققابس  ˓وأخققققذ النققققاس 

مقققن الخيقققرات والقققنعم ولكقققن األرض ال تسقققتجيب ˓ فلقققم يبققق   -كمقققا كقققان شقققأنها –ينظقققرون إلقققي األرض لتقققدر علققق هم 

 ماهم  إال استعمال أسلوب جديدإما

معهقققققا فاسقققققتعانوا  ˓باملحاريقققققع التقققققي أنهكقققققت الثيقققققران تحتهقققققا  ˓ واخقققققذوا يشققققققون األرض حراثقققققة ويؤ ونهقققققا ليبقققققذروا   

 البذور مرة بغية النبات اإلثمار.

واأسققققفاه  ˓ لقققققد بققققدا النققققاس يسققققكنون البيققققوت و ققققدأوا  فققققي زراعققققة األرض  ˓ مسققققاكين هققققم  : يريققققد اوفيققققد أن نقققققول 

 الناس ˓ أنهم يخطون في كل يوم خطوة جديدة نحو االنحدار في رأي اوفيد   ˓ إن الحضارة هي التدهور في رأيه.
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 " ثالث املراحل املتعاقبات عصر نحاس ي ˓

 ˓ ازدادت فيه الروح اف  اسا اشتد للقتال اشلياقا

 ل ن الجري ة لم تلطخ وجهه بعد " .

 العصر النحا  ي  ˓ ففي هدا العصر ونتجه ل حال التي أخذتإنها خطوة انحدارية ثالثة بحلول 

تغيقققرت القققروح اإلنسقققانية مقققن الطيبقققة والخيقققر إلقققي الوحشقققية والشقققر  ˓ وراحقققت تشقققتد اشقققتياقا للقتقققال  تسقققود ˓ 

 إن الجريمة لم تنتشر بعد. -الحمد هللا –والفت  ولكن 

 "أخي ا جاء عصر الحد د فانبثق  ن فوره خسيسا دنيا كله سوء

 ذت بالفرار صفات الحياء والحق واإلخالص  فال 

 وحل  حلها ال يد والخداع"

 والع ف وشهوة ال سب املجر ة"

و مققن ثققم جققاء عصققره الحديققد وسققرعان مققا تكشققف هققدا العصققر علققى حقيقتققه ˓ عصققرا خسيسققا كلققه شققرور ومثققام   

محلهقققا صقققفات جديقققدة ˓ كقققل هقققده الصقققفات املثاليقققة انقققدثرت وحقققل  ˓ فلقققم يعقققد هنقققا  حيقققاء وال حققق  وال إخقققالش

 كالكيد والخداع والعنف وحب والكسب واملجرم املحرم.

اتخذ الشجر"˓  شر الرجال قالعهم لريح لم يعرفها املالحو   ن قبل"و  و

 حيازتهم تشق بها الفلك –و قد كا  باسقا على ق م الحبال 

 " ياها لم ت ن تعرفها  ن قيل "

رون القققالع اتقققاء عواصققف الريققاح ولققم تكققن معروفققة مققن فققي هققدا العصققر عرفققت السققفن حيققع أخققد النققاس ينشقق 

 أما الشجر الذي كان يختال باسقا على قمم الجبال فلم يسلم من يد اإلنسان   .قبل

 ˓ فقد راح اإلنسان يقطعه ويصنع منه السفن ليش  ملها مياه بحار لم تكن معهودة سابقا. املجرمة

الحققة االكتشققافات الجغرافيققة   ˓ وهققو جققد مسققف  علققى فهققو ضققد امل : إن اوفيققد يقققف ضققد جميققع مظققاهر التطققور 

اإلنسقققان القققذي يغققق و البحقققر دون رحمقققة منقققه  ˓ والقققذي يقطقققع األشقققجار ليصقققنع السقققفن فهقققو يتقققألم ملققق ل الشقققجر 

 واملاء.

 "طالب اإلنسا  ال  بة الخصية أ  تنتج أك    ن  حصولها..
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 بل شق أ عاء األرض شقا  

 واح  فها ليبلغ ك وزها الدفي ة ف  ظالل الجحيم  

 "وه  ه الك تغري اإلنسا  بالعسف والجور"

فليجقققاز  هللا اإلنسقققان فهقققو لقققم يكتقققف بمقققا تنتجقققه لقققه التربقققة الخصقققبة وانمقققا راح يطالبهقققا بامل يقققد ويكلفهقققا وفقققوق مقققا 

يغققوش فققي أعماقهققا وهققو يحفققر جريققا تحتمل  ˓ فأخذ يش  أمعاءها شبقا باملحاريققع  ˓ لققيس هققذا فققق   ˓ وإنمققا راح 

وراء املعقققادن الدفينقققة فقققي  ياملهقققا  ˓ فهقققو مقققن جهقققة يجقققرح األرض يؤملهقققا مقققن جهقققة ثانيقققة يثيقققر الفتنقققة والتنقققافس بقققين 

 سكان الاسيطة .

وأخيققرا  ˓وفققي نهايققة التصققنيف األوفيققدي الغريققب جققاء دور الفتقق  فققي عصققر الحديققد الصققلب  ˓ ومققن ثققم عصققر املققادة 

ا مققن سققابقة . فانتشققرت الحققرب واسققتمدت أسقق حتها مققن كققال املعققدنين  ˓ وانتشققر السققالح و انتشققاره وهدا اشد فتك

انتشقققرت الجريمقققة وسقققفكت القققدماء و قققدا أسقققلوب الغنيمقققة والققققنص الوحيقققد للعقققي   ˓ وانتشقققر الخقققو  والظلقققم 

 .والشرور وا ثام  ˓ فلم يعد الضيف في مأمن من مضيفة وال الجار يأمن جاره يطمئن إليه

وهكذا يقف اوفيد ضد كل مظاهر الحياة املتحضرة في عصره ويمجد املا  ي ال اهر بطريقققة رومانيققة  عاطفيققة 

وليس هدا املوقف خاصا وال بعيققدا عققن روح الشققعر عامققة . فكثيققر مققن النققاس  ˓ وال سققيما الشققعراء والفنققانين مققن 

ومطم نققققققة وصققققققافية .وهققققققم ال يكلفققققققون   وي الوققققققروع الرومققققققانتي  ˓ يتخيلققققققون وجققققققود عصققققققور ماضققققققية زاهيققققققة و ري ققققققة

أنفسققهم عنققاء التسققا ل عققن تحديققد تققاريري لهققدا العصققر. لققو سققألنا واحققدا مققن هققؤالء اليققوم لر مققا أشققار إلققي عصققر 

اوفيققققد باعتبققققاره العصققققر التققققالي وهكققققذا فانققققه يوجققققد فققققي كققققل عصققققر أنققققاس يمجققققدون تمجيققققدا خياليققققا العصققققر الققققذي 

سقق ي  والفكققري معققرو  خققالل التققاري  . و شققهد املققرء الوفيققد بأنققه مثققل سققبقهم . بققالطبع هققدا النققوع مققن الهققرب لنف

هدا الهروب بأبهى صورة. إن قصيدته تجسد تطلعات التقليديين أفضل تجسققيد ˓ وان مققن يقققرا هققده القصققيدة 

يلمققس منطقق  الجققد الققذي كققان يسققتعمله اوفيققد فققي طققرح أفكققاره بحيققع يشققعر املققرء كأنققه يقققرا تقسققيمات منطقيققة 

 مجرد انطباعات أو شطحات خالية كما هو شأن األشعار التي تتغني باملا  ي. جادة وليس

إن أفكققققققققار اوفيقققققققققد تبقققققققققدو فقققققققققي الظققققققققاهر جديقققققققققدة متسلسقققققققققلة  ˓ متناسققققققققققة   ˓وتققققققققأتي املفارققققققققققة املمتعقققققققققة مقققققققققن هقققققققققذه 

الجديقققققققققة الصقققققققققادقة فقققققققققي طقققققققققرح األفكقققققققققار وتسلسقققققققققله مقققققققققن جهقققققققققة ˓ ومقققققققققن بعقققققققققد هقققققققققده األفكقققققققققار عقققققققققن أيقققققققققة حقيققققققققققة 

 : أخري  ˓ ويخطر للقارئ وهو يطالع قصيدة أفيد أن يتساءلواقعة من جهة 

هققققققل صققققققحيع أن الشققققققاعر ينظققققققر إلققققققي املا قققققق ي علققققققى سققققققاحة وعيققققققه معت ققققققرا إيققققققاه مققققققثال اعلققققققي ل حيققققققاة اإلنسققققققانية   

˓ 

 

  - 70-69فؤاد المرعي المد   إلب اآلداب األوربية  : ينظر 
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والققققققققى الحاضققققققققر باعتبققققققققاره املثققققققققل ألسققققققققوء ؟ يخيققققققققل إلينققققققققا أن  لقققققققق  املوقققققققققف لققققققققيس إال مجققققققققرد خيققققققققال استرسققققققققال 

كنقققققققه أتقققققققي منسققققققققا مسلسقققققققال حتقققققققى كقققققققاد يهقققققققحب علقققققققى الققققققققارئ طقققققققال مقققققققن ˓ ول مقققققققع القققققققنفس سقققققققاعة الصقققققققفاء

وققققققققققد صقققققققققاحب  لققققققققق  تقققققققققوافر وحقققققققققدة انطباعيقققققققققة مقققققققققن األبيقققققققققات اسقققققققققتطاعت أن تعطقققققققققي  .الجديقققققققققة والعقالنيقققققققققة

القصققققققققققيدة قققققققققققدرة علققققققققققى التققققققققققأثير واألخققققققققققذ بلققققققققققب القققققققققققارئ  ˓ وسققققققققققاند هققققققققققده الوحققققققققققدة االنطباعيققققققققققة مققققققققققن األبيققققققققققات 

والخقققققققققققققد بلقققققققققققققب الققققققققققققققارئ  ˓ سقققققققققققققاند هقققققققققققققذه الوحقققققققققققققدة  اسقققققققققققققتطاعت أن تعطقققققققققققققي القصقققققققققققققيدة ققققققققققققققدرة علقققققققققققققى التقققققققققققققأثير

االنطباعيقققققققققة وثبتهقققققققققا علقققققققققى أرض صقققققققققلبة  لققققققققق  التماسققققققققق  القققققققققذي شقققققققققد أبيقققققققققات القصقققققققققيدة بعضقققققققققها القققققققققي بعقققققققققض 

فققققققادا كقققققققل مقطقققققققع مبنققققققي علقققققققى سقققققققابقة ˓  حتققققققى انقققققققه لقققققققيس مققققققن سقققققققايل لتقققققققذوق أي مقطققققققع بمعققققققق ل عقققققققن املققققققققاطع 

 األخرى .

القققققققذي زاد القصقققققققيدة قربقققققققي القققققققي القققققققنفس  ˓ وان والقققققققى وهقققققققدا كلقققققققه  ˓ يمكقققققققن أن نقققققققذكر جقققققققو الوضقققققققوح والاسقققققققاطة 

مقاطعهققققققققققا لتنسققققققققققاب انسققققققققققياب الغققققققققققدير الصققققققققققافي فققققققققققال تعقيققققققققققد وال قسققققققققققر وال تعمققققققققققل فققققققققققي التراكيققققققققققب هققققققققققذا مققققققققققا 

سققققققاعد اوفيققققققد علققققققي النجققققققاح فقققققققي توكيققققققد التطققققققاب  الخيققققققالي بققققققين موقفقققققققه النفسقققققق ي وموقققققققف القققققققارئ   امل جقققققققل 

 على األقل ( ˓ وهذه عالمة الفن الجيد.

دة علققققققققققى سلسققققققققققلة مققققققققققن الصققققققققققور واملجققققققققققازات املتالحقققققققققققة التققققققققققي تتضققققققققققافر للتعبيققققققققققر عققققققققققن تلقققققققققق  وتعتمقققققققققد القصققققققققققي

وكققققققان التشققققققخيص مققققققن ابققققققرز عناصقققققققر  املشققققققاعر القائمققققققة فققققققي نفققققققس الشققققققاعر ولنقققققققل معادلهققققققا الققققققي الققققققققارئ 

التخييقققققققققل عنقققققققققد الشقققققققققاعر ˓وققققققققققد أفقققققققققاده كثيقققققققققرا فقققققققققي عمليقققققققققه اإليصقققققققققال  ˓ وال سقققققققققيما حقققققققققين اسقققققققققتعمله لتضقققققققققخيم 

 الظلم الذي حل جراء  ل  باإلنسان وأمه الطبيعة الحنون.شعوره بتالح  العصور و 

وأخيقققققققرا  ˓ فقققققققان هقققققققذه القصقققققققيدة تمثقققققققل موقفقققققققا عامقققققققا مقققققققن الحيقققققققاة   ˓ و وسقققققققع اإلنسقققققققان يستسقققققققيغه أو ينقصقققققققه 

˓ أو يقابلقققققققققققه بقققققققققققالالاكتراح   ˓ ولكقققققققققققن  لقققققققققققيس بوسقققققققققققعه إال أن يتعقققققققققققر  بجمقققققققققققال العقققققققققققرض وحسقققققققققققن التقققققققققققأتي مقققققققققققن 

علقققققققققققى خلققققققققققق  عقققققققققققالم كامقققققققققققل ققققققققققققائم بذاتقققققققققققه  ˓ إمقققققققققققا أن يدخلقققققققققققه  –ري جهقققققققققققة  ˓ و ققققققققققققدرة الشقققققققققققاعر مقققققققققققن جهقققققققققققة أخققققققققققق 

اإلنسقققققققققان نفسقققققققققيا وينفعقققققققققل بقققققققققه انفعقققققققققاال تامقققققققققا  ˓  وإمقققققققققا أن يمتنقققققققققع عليقققققققققه ويبققققققققققي خقققققققققار  إطقققققققققاره وإ ا دل  لققققققققق  

   اوفيد على   ذ ف نما يدل على املستوي الرفيع الذي بلغه الشعر الروماني على يد
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