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 :الملخص

مالمح التأثير والتأثر بيف المسرحيتيف إلى توضيح ىذا البحث  ييدؼ 
 مسرحيتى ختالؼ لمقدر فىأوجو التشابو واالاليونانية واإليطالية مف خالؿ عرض 

مف حيث عالقتو بالحب، دانونسيو،  جابريمىل (1)المدينة الميتةلسوفوكميس و أنتيجوني
ستسالـ االيجب عمى اإلنساف  ـ ىو أمر حتميلإلنساف القدرة عمى اختيار قدره أوىل 

قد بدأت ف ؟لو دوف محاولة تغيره أو حتى الحد مف وطأتو؟، وىل ىناؾ رثاء لمقدر
بترجمة إيطالية نصية لألبيات سموب التناص أى أب المدينة الميتةأحداث مسرحية 

 Ἔρωσ ἀνίκατε“ال ُيقير(  الذيتتحدث عف )الحب التي ( 814-781اليونانية )

μάχαν” /“Eros nella pugna invitto”  ، ُتمقييا الجوقة عند سوفوكميس، التي
عند دانونسيو، مما يدؿ عمى تأثر دانونسيو بالفكر  أنَّاعمى  بيانكا ماريابينما تقرأىا 

 .بصفة خاصة -مف وجية نظرىـ -لقدر ال ُيقيره ا الذياليونانى عامًة وبفكرة الحب 

بيف المسرحيتيف مف خالؿ صورة القدر وسوؼ أوضح مالمح التأثير والتَّأثر 
 معتمدة عمى شواىد مف األبيات المسرحية ومستعينة بالمنيجيف التحميمى والمقارف.

 كاف الحب األخوي  أوضحت الدراسة المقارنة بيف المسرحيتيف اآلتى:حيث 
القدر قوة ال يستطيع اإلنساف التغمب . بالمسرحيتف الدافع لنفس القدر وىو الموت

 .بحكمة التعامل معياو ولكف يستطيع الحد مف وطأتيا بتقبميا  ،ذىايأو إيقاؼ تنفعمييا 
إليو كل شخصية عند  ميلتفى الحقيقة ضعف بشرى  ُتعدالتي رثاء القدر أما فكرة 

أى ندـ يتحوؿ إلى  اأحيانً و  ،سوفوكميس أنتيجونيكما فى شخصية  حدوث قدر قاسي
عند  ليوناردوسوفوكميس و عند كريوف اإلنساف عمى أعمالو كما فى شخصيتى ندـ 

ة الدرامية ختمفت المعالجولكف ا ،بالمسرحيتيفاب ىذه األفكار تَّ تناوؿ الكُ وقد  دانونسيو.
 ختالؼ عصرىما. بيف الكاتبيف نتيجة ال
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Abstract: 
This research aims at clarifying features the affect and 

influence in the Greek and Italian plays, By presenting the similarities 

and differences of fate in the "Antigone" the Sophocles play and the 

"dead city" of D’Annunzio, Through relation to love, Has the human 

ability to choose his fate or is inevitable. One must surrender to it 

without trying to change it or even limit it. Is there a lamentation for 

the inevitable fate? 
The events of the play "The Dead City" began with an Italian 

text translation of Greek verses (781-814), About "invincible love"/ 

Ἔρωσ ἀνίκατε μάχαν” / "Eros nella pugna invitto", Which was 

received by the chorus at Sophocles while read by Bianca Maria to 

Anna in D’Annunzio, Which shows that D’Annunzio was influenced 

by Greek thought in general, And by the idea of "invincible love" - in 

their view - in particular. 
 I will explain the affect and influence between the two plays, 

through the fate based on evidence of theatrical verses, And using 

analytical and comparative methods. The comparison between the two 

plays showed: The brotherly love in the both plays was the same 

motive as death, The fate is power the human not able to overcome 

them or stop them, But can limit it by acceptance and wisdom in 

dealing with them. Lamenting fate is in fact the human weakness, 

same as in the character of Antigone Sophocles and the human regret 

for his work, As in the personalities of Creon Sophocles and Leonardo 

D’Annunzio. The three elements were found in the two plays, But the 

dramatic treatment between the two writers differed as a result of their 

different age. 
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 :الحب والقدر -أوًل 

بالمسرحيتيف،  (2)مف خالليا القدر ينفذالتي  وسيمةالكاف الحب ىو الدافع و  
يق العدالة اإلليية المتمثمة فى كانت فضيمتى حب األخ وتحق أنتيجونيففى مسرحية 

وجعل أودى بحياتيا،  الذينحو َقدرىا،  أنتيجوني حتراـ قدسية دفف الموتى ىما دافعاا
ألخييا فى مواضع عدة مف المسرحية، ، وتعبر عف حبيا فى كيف يحبسياكريوف 

 عف رفض قرار الحاكـ الطاغى كريوف  حيث توضح أثناء حوارىا مع شقيقتيا إسمينى
فتحثيا عمى   ،Ὦ ςχετλία, Κρέοντοσ ἀντειρηκότοσ;” (3)”،(47)البيت 

فى سبيل تنفيذ واجبيا  أنتيجونيعمى حياتيا، ولكف ترفض  االخضوع ألوامره حفاظً 
 Ἀλλ' οὐδὲν“مف حق كريوف منعيا، تجاه شقيقيا بولينيكيس، ألنو ليسالمقدس 

αὐτῷ τῶν ἐμῶν <μ'> εἴργειν μέτα” بيذا  أنتيجونيتيقنت   (.48 تلبي)ا
بينما كانت أختيا إسمينى  ،فى تنفيذ حكـ كريوف الواجب، حتى ظنت أف سوء قدرىا 

  (4) عتراض أوامر كريوف.إسمينى فى أف سوء قدرىا فى ا  تقدتعا عندما  ،مختمفة عنيا

  يارحمفى ىذا المشيد أف ال أحد يستطيع قطع صمة  أنتيجونيحيث توضح 
ُتعد ذات مكانة رفيعة لدييا، قد تصل إلى التي تمؾ الصمة ، يياوخاصة أخ ،عائمتياب

ف كاف فى ذلؾ ىالكيا. ق، حد التقديس، مما يجعميا تدافع عف ىذا الح ُتمثل حيث وا 
أماـ سعادتيا كعروس كانت وقف  الذيىذا الحب بطمة الحب األخوى،  أنتيجوني
، قدر، فحكـ عمييا بالموتالكاف أداة لتنفيذ  الذي، كريوف ف بف كريوف ىيمو سُتزؼ ال

 ؛بطمة ُتعدف (5) فقد آثرت عائمتيا عمى سعادتيا الشخصية فى الزواج وتكويف أسرة،
مثل  نيا كانت شجاعة فى مواجية قدرىا، عمى الرغـ مف إدانة بعض النقاد لياأل

Lossمف رمزية موتيا مثل  اأيًض عمى الرغـ و ألنيا كانت تسعي نحو ىذا القدر،  ؛
 (6) .عائمتياأجل رمز لمتضحية مف ي الذي، نيوبى

عف قانوف  اعف فعمتيا بدفف أخييا رغمً  مع كريوف  نتيجونيألحوار  وفى
 الذيتستحق العقاب مف وجية نظره وقانوف دولتو، التي كريوف وأوامره، تمؾ الفعمة 
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ال ترى فى موتيا  أنياتصرح . داخل أراضيياأف ُيدفف خائف لوطنو الحق عطى الالي
)البيت  :، فإف ىذا القدر ال يؤلميايلقانوف إلي اأو سوء فى نفسيا ماداـ تنفيذً  اشرً 

465)  “Οὕτωσ ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν”  ألنيا ال تخشى
 (466)البيت  اآلالـ بالفعل مف كانت ستعاني ياالناس فى سبيل إرضاء اآللية. ولكن

“παρ' οὐδὲν ἄλγοσ· ἀλλ' ἄν, εἰ τὸν ἐξ ἐμῆσ”  إبف ُأميا إذا تركت أخييا
 μητρὸσ θανόντ' ἄθαπτον ἠνςχόμην“ (467)البيت  دوف دفف اميتً 

νέκυν”  إيذاء نفسيا فى  أنتيجونيحيث تجد  ،العراء تأكمو الحيوانات المفترسةفى
ف كاف ميتً  ، فكاف ذلؾ بمثابة مجد حققتو وال ترغب فى غيره، فإف اإيذاء أخييا وا 

 (7) الشرؼ الحقيقى بالنسبة ليا أف تصل أخييا وأىميا أثناء الحياة وبعد الموت.

بعد أف  ،بحبسيا حتى الموت أنتيجونييعمق الكورس بعد ذكر كريوف معاقبة 
 الذيعف فكرة الحب  الية، معبرً وضع قميل مف الطعاـ أماميا كى يتقى غضب اآل

،  ”,Ἔρωσ ἀνίκατε μάχαν”يمؾ صاحبو وينتصر عميو، فإف الحب ال ُيقيريَ 
)األبيات  ,Ἔρωσ, ὃσ ἐν κτήμαςι πίπτεισويسيطر عمى كياف الجميع  

 الذيبالوحش  الحب( ةإلي إيروس )المتمثل فى فقد شبو الكورس الحب(، 781-782
يفترس الفتيات، ويختبأ بالميل فى حزنيف وبكائيف. مما آثار حزف الكورس عمى 

 .ا، حيث يناـ الناس جميعً ُتزؼ إلى سرير ُعرسيا األبديالتي ، تمؾ العروس أنتيجوني

بالنص مترجمة بالمغة  اموجود أيًض ( 784-781ىذه األبيات ) نجد مفيـوو 
، المدينة الميتةفى بداية مسرحية  ، حيث استخدـ دانونسيو أسموب التناصاإليطالية

 (8) عمى أنَّا. بيانكا مارياعندما كانت تقرأىا 
“Eros nella punga invitto,/ “Eros, che precipiti le fortune, 

 . 
(9)

 “che su le molli gote/ “della vergine ti poni in agguato,”  
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 Eros nella punga“ "الحب ال ُيقير فى الحرب"بالجممة  لنصبدأ اي

invitto”,
سوفوكميس،  أنتيجونيوىى نفس الكممات الموجودة فى مسرحية ، (11) 

لمجمع  أنتيجونيمع  بيانكا مارياشخصيتو  ومحاولة مف دانونسيو لتوضيح روح تشاب
 (11) .أقدارىفأدى إلى  الذيختالؼ مضموف الحب، لحديث، لكف مع ابيف القديـ وا

تنتصر بحب  أنتيجونيالحب ال ُيقير وال تغمبو قوى الظمـ والطغياف، فيا ىى  افدائمً 
عندما ينتحر بحبو عمى طغياف والده، ىيموف يفوز  بينما ،أخييا عندما ُتكرمو بالدفف

 فكاف وفائو لمحبوبتو أكثر مف طاعتو ألوامر والده (12) .أنتيجونيبموت محبوبتو 
 (13) .ولمعائمة أكثر مف المدينة ظالمةال

سوفوكميس  أنتيجونيفقد ترجـ دانونسيو أبيات الكورس عف الحب فى مسرحية 
التي - المدينة الميتةالكممة األولى فى أحداث مسرحية  Erosبعناية، حيث جعل الحب 

الحوار  اأيًض  Oteyيوضح ،  -ُألقت عمى خشبة المسرح وُنسخت كنسخة منشورة
ف الحب قد تسبب فى سيطرة إ، أنتيجونيالجدالى بيف ىيموف ووالده كريوف عف مصير 

، أى انتحار (765-758)األبيات  عمى مصير ىيموف وليست قانوف والده أنتيجوني
يرغب فى البقاء معيا فى الحياة وبعد  الذي، أنتيجونيبنفسو مف أجل  اىيموف مضحيً 
بشخصيات  المدينة الميتةتأثر دانونسيو فى شخصيات مسرحيتو  ،االموت أيًض 

 امف كاسندرا، تريسياس أػو أوديبوس، أيًض  ُتشبو كاًل التي التراجيديا اليونانية مثل أنَّا 
فيجينيا، بينما كاف ليوناردو مثل أوديبوس ونيكاستور أنتيجونيبيانكا ماريا مثل    (14) .وا 

بشخصيات األساطير  ايرً تأثرت كث أف شخصيات دانونسيو Oteyكما ذكر
أعماؿ  خاصةً  –تو لمتراجيديات القديمة اءبعد رحمتو إلى اليوناف وقر اليونانية، 

روح التراجيديا اليونانية   Oteyحيث شبو –أيسخيموس، سوفوكميس ويوريبيديس 
 أف اأيًض  Oteyوذكر(15) .وشخصياتو دانونسيو تراجيدياتأصابت التي  ى بالعدو 

Chomel  المدينة فى مسرحية  القوة المحركة لألحداث الدراميةأف الحب كاف يرى
بيانكا ، فكاف بطل األحداث الدرامية بوصفو قوة مدمرة مرغوب فييا، فكانت الميتة
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، فقد جعل دانونسيو الحب المحرؾ األساسى لمحدث أنتيجونيضحية لمحب مثل  ماريا
سعاد أخييا والوقوؼ بجانبو فى ، فقد ضحت بحبيا فى سبيل إسوفوكميس ما فعلمثم

، ويتضح ذلؾ فى عممو، حيث تنتقل معو إلى أطالؿ موكيناى المدمرة لمتنقيب األثرى 
 (16) .المشيد الخامس مف الفصل األوؿ

عف  (17)أطالؿ مدينة موكيناى ووى المدينة الميتةمكاف أحداث مسرحية  يرمز
فى مسرحية  أنتيجونيُتشبو التي  بيانكا مارياسُيقدر عمى  الذيالمصير السىء، 

تجمع بيف األدب التي ف توقعات األحداث عذلؾ فى نسج رائع  جاءسوفوكميس، و 
رتبطت ا فقد (18) نتقاؿ الساحر بيف األحداث.اال معبرة عف مدى ،القديـ والواقع الحديث

، حيث سوفوكميس أنتيجونيالمتمثمة فى مسرحية  األسطورة بأحداث التراجيديا اليونانية
تنفيذ قدرىا الحتمى،  عند أنتيجونيأوضحتو  الذي (19)تصالح اإلنساف والقوة اإلليية،

 عف حق الدفف المقدس ألخييا. اأستسممت لو دفاعً التي 

أف بيانكا ماريا ولدت مف أجل إسعاد اآلخريف Boria و Risso مف  يرى كل  
. فقد ركز دانونسيو فى عند سوفوكميس أنتيجونيمثل وخاصًة أخييا ليوناردو، 

تعتمد عمى الحياة التي  Nietzscheعمى فمسفة نيتشو  المدينة الميتةمسرحية 
، حيث جعل شخصياتو تحيا فى بؤس وحزف، نتيجة لمصراع الداخمى بيف الخيالية

متشابًة مع فكر سوفوكميس فى تراجيدياتو، حيث المثالية  –الرغبات والواجبات المثالية 
. فقد جمع دانونسيو بيف األدب الكالسيكى،  -ف عميو الشخصياتوما يجب أف تكو 

نظرية نيتشو، البرجوازية والفكر السياسى الناشط إلبتكار نوع تراجيدى جديد يتالئـ مع 
 (21) واقع عصره.

عف تشابو قدرىا مع  فى المشيد األوؿ مف الفصل الرابع بيانكا مارياتصرح 
أثناء حوارىا مع أنَّا عف حياتيا المقتصرة عمى ، اضحية لحب أخييبوصفيا  أنتيجوني

ف  -كتشافو لمقابر عائمة أتريوس الشغوؼ بالبحث األثرى فى ا (21)مشاركة أخييا وا 
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 كاف المكاف غير مناسب لمحياة الكريمة مثل موكيناى األرض الميتة،
ولكف حبيا (22)

ف كاف غير مناسب لي فى  كما ،االشديد ألخييا جعميا تبقى معو فى أي مكاف وا 
" ف حياتيا مقتصرة عمى الباحث الصغيرإ : "قائمة المشيد الثالث مف الفصل األوؿ،

“La mia vita è chiusa in un breve cerchio”ألنيا كانت تقرأ فيما سبق  ؛
 di”متداد لمصيرىاىى االتي  ”Io vi leggeva dianzi l’Antigone“ أنتيجوني

tratto in tratto mi pareva di leggere il mio destino” رست ، وقد ك
ف كاف فى ذلؾ حزنيا، خييا نفسيا لتحقيق سعادة أ   أنتيجونيمثل  اىى أيًض وا 

“anch’io mi sono consacrata al fratello”   بيانكا ماريا، لكف تختمف 
، مما يسىء لقدرىا أوديبوسىى عمى عمـ بمعنة والدىا التي ، أنتيجونيالضحية عف 

قداـ.االتي و الحتمى،   (23) ستسممت لو بكل شجاعة وا 

بيانكا تيف مع القدر، حيث تعاممت يؼ تعامل الشخصختالا وترى الباحثة
ستجابت بطواعية لحب أخييا، مما جعميا بطمة تراجيدية سمبية، عندما اب ماريا

واعية بموقفيا ولـ تدرؾ اليدؼ  بيانكا ماريابرجوازية أكثر مف بطمة قصة. فمـ تكف 
ىى عمى وعى كامل التي ، أنتيجونياألسمى مف الموت، وىى فى ذلؾ مختمفة عف 

ُتقدـ عميو، وىو تحقيق العدالة بدافع  الذيويقيف بيدفيا مف الموت ذلؾ المصير 
 (24) .(469-465، أثناء حوارىا مع كريوف عف مصيرىا )األبيات الحب األخوى 

فى المشيد الخامس مف الفصل األوؿ  اأيًض  Alessandro  اليساندروينتقد 
، عندما كانت بيانكا مارياأبكى  الذيأثناء حواره مع أنَّا عف الحزف  أنتيجونيشخصية 

بسخرية عف سبب بكائيا عمى قدر  سوفوكميس، سائاًل  أنتيجونيتقرأ مسرحية 
 non è mai“، فشخصيتيا ال تعجبو ”!avete pianto per Antigone”أنتيجوني

tanto bella Antigone”مف الغبار المشتعلألنيا كانت أسفل عاصفة  ؛”come 

sotto quella tempesta di polvere infiammata”,   تبكى وتمعف عمى
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 mentre urla e impreca, sul cadaver nudo del”أخييا العارى  مافجس

fratello.” . 

تشعر التي سوفوكميس،  أنتيجونيشخصية  اليساندروينتقد  وفى نفس المشيد
وتتصادـ مع كريوف فى حديث ، Polyneicesبالواجب تجاه أخييا بولينيكيس 

 (25)معارض لظممو وطغيانو عمى القوانيف اإلليية واإلنسانية، فتعترؼ ولـ تنكر فعمتيا،
 'Θέλεισ τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ“حيث تتسأؿ عف رغبتو فى موتيا 

ἑλών;”  وال ، ألف مجدىا كاف فى دفف أخييا ؛منو التنفيذ تطمب، (497)البيت
 أنتيجونييدد بو يُ  الذي ،فكاف عقاب كريوف  المجد.تحقيق تخشى العقاب فى سبيل 

تمنع دفف التي ، عندما يذكر إنو ىو الواضع لمقوانيف، يتجمى ىذا الظمـو ظالـ ليا، 
)البيت  البكاء عميوعمف عدـ السماح ألى شخص بدفنو أو ، فقد أ بولينيكيس

213)τοῦτον πόλει τῇδ' ἐκκεκήρυκται τάφῳ     وسوؼ تترؾ جثتو فى
  μήτε κτερίζειν μήτε κωκῦςαί τινα,  .(26)(214العراء دوف دفف )البيت 

عف  الثاني فى المشيد األوؿ مف الفصل  ادانونسيو أيًض  عند اليساندرويعبر 
ُيشبو  الذيعف الحب  بيانكا مارياية، أثناء حواره مع ودوره فى مواجية العوائق القدر الحب 
: ُتكتشفالتي الحقيقة ُيضىء  الذي  ”l’amore è come l’intelletto“ :العقل

"risplende a misura della verità che discopre." ، بيذه الكممات  اليساندرويريد
حيث تفضل بيانكا ماريا أف  عف التصريح بحبيا لو، بيانكا ماريايمنع  الذيمعرفة العائق، 

لديو أسموب  الذيال تتبع أىواءىا اآلثمة، وتبقى محاصرة بعاطفتيا، رغـ متطمبات شبابيا 
حياتى مختمف ومتغير عف ذى قبل، فتختار عفة ونقاء أخالقيا، وبالرغـ مف ذلؾ لـ ُتقتل 

نما كى ال ، كعقاب لذنب قد اقترفتو ف كاف وا  تموث أخالقيا بأى نوع مف اآلثاـ، حتى وا 
 الذيمجرد فكر يدور فى رأسيا، ولذلؾ كاف الموت ىو المخرج ووسيمة البطل التراجيدى 

ألف البطل وقع مف خالؿ الحدث  ؛يتوج حريتو بالعفة، كما فى التراجيديا الكالسيكية
واضح عمى حرية  اموت تأكيدً فى أف اإلستسالـ لم االدرامى فى براثف القدر الحتمى، معتقدً 
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ختيار أفعالو المقدرة لو مف ولكف لإلنساف الحرية فى ا فإف القدر قوة ُعميا ،الرغبة اإلنسانية
ألف  (27)؛ختيارىا التحرر مف ظمـ الطاغية كريوف تقبل الموت ال أنتيجونيفيا ىى  ،قبل

يحيا بو اإلنساف الحر، والحقيقة  الذيالحب مف وجية نظره ُيخرج الحقيقة إلى النور، 
خريف خاصًة مف فيى تخاؼ مف مواجية اآل المقدرة، حيث يالقيو فى واقعو ودوف إختياره،

، لكف يتغمب الحب لديو عمى تمؾ  -أنَّا زوجة محبوبيا و ليوناردومثل أخييا  –تحبيـ 
 العوائق المقدره لحبيما.

عند  أنتيجونيبالحب األخوى بعد أف قرأت رثاء  بيانكا ماريالقد شعرت 
أثناء حوار أنَّا مف الفصل الثالث،  الثاني فى المشيد ، بولينيكيسسوفوكميس ألخييا 

العظيمة مف أجمو، تسألو ىل يستطيع حبؾ  بيانكا مارياعف تضحية  ليوناردومع 
 التضحيةأف يطمب منيا   ”potrebbe il vostro amore fraterno“ :األخوى 
، أى بتوفير ”;chiederle il sacrifizio intero della vita“حياتيا؟ ب الكاممة

ف كاف فى ذلؾ عناء لو، وترؾ موقع عممو الشغوؼ بو،  المكاف المناسب لحياتيا، وا 
عند قراءة رثاء  ella si sentiva morire“ بالموت " بيانكا ماريا حيث كانت تشعر

ذكَّرىا بواقعيا  الذي،  ”leggendo la lamentazione d’Antigone“ أنتيجوني
أخييا عف  ليوناردووحبيا، فتسأؿ  بيانكا ماريافتدافع أنَّا عف المرير متنبأة بمثل قدرىا. 

تيات عمرىا؟، بعد ، ىل أجرمت عندما أحبت مثل فبيانكا مارياسبب الشؾ فى أختو 
فإنيا تحتاج لمسعادة والحياة والبقاء معو داخل المدينة الميتة، التضحية مف أجمو 

 اإلنسانية الكريمة.

أخييا الميت كى يشيد عمى حبيا األخوى لو، بل  أنتيجونيبينما تناجى 
ألنيا أصبحت وحيدة فى معاناتيا دوف أىل أو صديق ؛ ويتقبميا معو فى العالـ السفمى

وخاصة بعد خوؼ أختيا إسمينى مف مواجية كريوف معيا، موضحة إنيا ستالقى 
 Πολύνεικεσ, τὸ ςὸ […]“ :(913-912)األبيات بولينيكيسزاء دفنيا ألخييا ج
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 δέμασ περιςτέλλουςα τοιάδ’ ἄρνυμαι”. فإف رباط األخوه ال يعوض ، 
، يمكف تعويضو بعد وفاة الوالديف، فمف الممكف تعويض األبناء والزوج ولكف األخ ال

 Οὐ“موضحة أنيا كانت ال تتحمل عقاب رفض تطبيق القانوف إذا كانت جثة زوجيا 

γάρ ποτ’ οὔτ’ ἂν εἰ τέκνων μήτηρ ἔφυν, οὔτ’ εἰ πόςισ μοι 
κατθανὼν ἐτήκετο, βίᾳ πολιτῶν τόνδ’ ἂν ᾐρόμην πόνον”. 

دورىا كزوجة أو أـ  فى التصريح السابق أنتيجوني(، ترفض 917-915)األبيات
 ارائعً  مثاًل  أنتيجونيفكانت  دور تقميدى لممرأة، عندما أقبمت عمى دفف شقيقيا.بمثابة 

نتماء األسرى مؤكده عمى االخالص والوفاء مف بداية المسرحية حتى نيايتيا، لإل
 (28) ولد مف نفس األـ. الذيبحبيا الفطرى ألخييا 

حبيا الشديد  ماريابيانكا توضح  فى المشيد األوؿ مف الفصل األوؿ وبالمثل
أثناء حوارىا مع أنَّا عف وىذا  مطيعة إلرادتو، اإنيا مف اآلف ودائمً توضح و ألخييا، 
 – Io sono – ora e sempre“  :مف شغفو بالبحث األثرى  ليوناردوأخييا  معاناه

obediente, alle sue volontà”. .  المدينة الميتةفقد قدـ دانونسيو فى مسرحية 
أنيى العقدة الدرامية  الذي ليوناردوتاريخى ونفسى، مف خالؿ شخصية درامى بناء 
يقابميا بجثث الموتى  الذيقدرىا ل بيانكا ماريا ورثاء عف طريق قتل أختو بحميا

 (29)المشوىة فى قبور آؿ أتريوس مثل أجاممنوف ، كاسندرا، وكميتمنسترا. 

فى لو بعد أف طعنيا بالسكيف،  بيانكا مارياحب أختو  اأيًض  ليوناردويوضح 
عف تفاصيل القتل، فبالرغـ  اليساندروأثناء حواره مع المشيد الوحيد بالفصل الخامس، 

ال ينقطع فى  الذيرباط األخوة،  كد عمىؤ نيا تإسيا األخيرة، إال امف أنيا تمتقط أنف
 O fratello, o fratello , mio nella vita e nella”: الحياة والموت

morte”,ألنو أخييا ؛كدة عمى التضحية مف أجموؤ ، م: “questo sacrificio che 

io ti ho fatto.” . 
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 :حتمية القدر -اثانيً 

عف  أنتيجوني عنو تعبرإف القدر أمر حتمى نافذ ال مفر منو، وذلؾ ما  
حتمية القدر، أثناء حوارىا مع شقيقتيا إسمينى عف موقفيا السمبى تجاه دفف شقيقيما 

ترى فى التي ، أنتيجونيبولينيكيس، حيث تحاوؿ إسمينى الحفاظ عمى حياة شقيقتيا 
ذلؾ ضعف وتباطؤ شقيقتيا فى تنفيد الواجب المقدس تجاه عائمتيا، حيث تطمب 

 Ἀλλ' ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ“ :لمحتوـمنيا أف تدعيا وقدرىا ا أنتيجوني

δυςβουλίαν , παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο· […]” (.96-95. )األبيات 

خبار كريوف بدفف جثة ردد فى إِ ُيعبر الحارس عف حتمية القدر، عندما تَ  اأيًض 
ألنو ال مفر مف  ؛ستقر فى النياية عمى إخبارهمف العقاب، ولكف ا ابولينيكيس، خوفً 

(، وىو 236،)البيت  .τὸ μὴ παθεῖν ἂν ἄλλο πλὴν τὸ μόρςιμον:القدر
عمى إيماف كامل بإنو ال يمقى سوى قدره المقدر عميو. ثـ ُيعمق الكورس عمى حوار 

عمى حتمية القدر، المتمثمة فى الموت وحده بالنسبة لو،  االحارس مع كريوف، مؤكدً 
 τὸ μέλλον· Ἅιδα μόνον, φεῦξιν οὐκ :ال يستطيع أحد اليرب منو الذي

ἐπάξεται,   ال مفر  الذييـو حتمية القدر عمى مف ا(. وتأكيدً 362-361)األبيات
 τὰ δ' οὖν κόρα :ال تيرب مف قدرىا أنتيجونييوضح كريوف لمكورس أف منو، 

τάδ' οὐκ ἀπαλλάξει μόρου. عتراض ولده ىيموف رغـ ا (، 769، )البيت 
 عمى معاقبة والده ليا. 

 عمى قدرىا بشجاعة، وىى عمى يقيف بحتمية القدر أنتيجونيأقدمت  فقد
 ورثيا أبناؤهالتي ولعنتو ، أوديبوسلقدر والدىا  امتدادً ، حيث كاف قدرىا اوىالكيا
بينما يرى  (31) عندما حاوؿ اليروب مف قدره، فتحققت حتمية القدر وعدالتو.وطاردتو 
Dawe  لكنيا مثل الميمؾىو سبب معاناتيا وقدرىا  أنتيجونيلـ يكف قدر والد أنو ،

فى  أنتيجونيوتمثمت عند تبحث عف حريتيا فى تنفيذ إرادتيا،  كانت فتيات اليوناف
ف كاف فى ذلؾ ابدفف أخييا رغـ قانوف كريوف الطاغى عمى حقيا،  إيمانيا نييار وا 
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 الذيقدرىا عمى  أنتيجونيوالد  أوديبوسولكف يوضح الكورس تأثير ذنب  (31).حياتيا
 (. 856)البيت ”.πατρῷον δ' ἐκτίνεισ τιν' ἆθλον“ (31) :أىمكيا

فكرة تضحية األخت بنفسيا مف أجل  اليساندرويوضح  عند دانونسيو وبالمثل
أثناء حواره مع أنَّا عف إنتقاده لشخصية  ، فى المشيد الرابع مف الفصل األوؿأخييا

لقدرىا  عندما تذىب اأيًض و مف يده بعد أف لقى قدره،  أوديبوسألنيا تقود  ؛أنتيجوني
 / Ella non è così bella e […]“ :ستسالـ شديدبكامل إرادتيا وباالميمؾ 

Grande quando conduce per la mano / Edipo o quando va al 

supplizio.” . 

قدر داناى يتشابو مع  الذيىذا القدر ، أنتيجونيقدر  اأيًض الكورس  وضحي
Danae  ابنة أكريسيوسAcrisius  ،يقدـ الكورس فكرة حتمية حيث ممؾ أرجوس

ف كانت يقوة تستطيع تغ بالتصريح بعدـ وجود ،القدر الثروة أو قوة ير القدر حتى وا 
 Ἀλλ' ἁ μοιριδία τισ δύναςισ”(:952-951بيات الحرب أو الحصوف، )األ

δεινά·/οὔτ' ἄν νιν ὄλβοσ οὔτ' Ἄρησ”  يرثى الكورس كاف  مف ثـ، و
 (33) عمى حياتيا. استسالـ حفاظً ُتقاد نحو عقابيا وينصحيا باالالتي ، أنتيجوني

البشر  فكـ ي عاني ُأسرت،التي مع كاسندرا الممكة  بيانكا مارياقدر  وكما يتشاب
شقيقيا  ، ويوضح ذلؾ ,si penano i destini degli uomini :مف أقدارىـ

بيانكا  عف اليساندروأثناء حواره مع فى المشيد الخامس مف الفصل األوؿ،  ليوناردو
الثاني فى المشيد األوؿ مف الفصل در عف حتمية الق اأيًض  اليساندرو. كما يعبر ماريا
لحق بو وغيَّر حياتو  الذيعف حبو ليا، ذلؾ القدر  بيانكا مارياأثناء حواره  مع ، 

 come d’un’aurora,In“ :وقوية ، فى حياة نقيةمف جديدالحالية، فيا ىو قد ُبعث 

cui io nascessi a un’ altra vita,Infinitamente, più pura e più forte” 

 All’improvviso si”:تعانقو مف رأسوالتي تتخطفو أيادى القدر  فجأةً ، ولكف 

schiudessero sul mio capo le chiuse mani del destino.” حيث شبو ، 
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بيانكا كاف قدره سعيد بحبو ل يخطف فريستو فجأة، فقد الذيالقدر فى حتميتو بالوحش 
سيؤثر عمى  الذيمف ذلؾ الحب  بيانكا مارياولكف سرعاف ما تحوؿ بعد خوؼ  ،ماريا

ية القدر فى سبيل مجابية حتم اليساندروشقيقيا، فتحاوؿ التخمص منو. ويحاوؿ 
، األوؿ فى نفس المشيد بيانكا مارياواره مع عف ذلؾ أثناء ح ا، معبرً الحفاظ عمى حبو

وعوده، حتى ولو استخدـ العنف ضد حتمية القدر  أحد عفبأنو سوؼ اليتخمى 
 E io non/Rinunzierò a nessuna, pur s’io […]“ :لتحقيقيا

debba/Costringere violentemente il destino/a mantenerle[…]” ،
  (34) .تمنع حبيا، ذلؾ القدر الحتمى الَّ وقد طمب منيا أ

حتمية  عف إيمانو بوجوبفى المشيد الوحيد بالفصل الخامس  اليساندرو بريع
نتصار ا بإمكانيةدانونسيو  يعتقدلمتخفيف مف حدتو، حيث  والقدر وليس التعامل مع

عبر عف ذلؾ اإلنتصار بصرخة وقد ، نتحاراالاإلنساف عمى القدر باليروب منو ب
بعودة  ، فقد شبو بزوغ الضوء بصرخة عالية الصوت ”grido della luce“الضوء 

(35):قائمةفى نياية المسرحية ،  إلى عيناييابصر أنَّا 
 “Ah! …. Vedo! 

Vedo!دوف مقدمات  تـ الذي، معبرة بتكرار الفعل عف التأكيد والتعجب مف الحدث
 عف بالفصل الخامس حواره فى نفس المشيد ، مستكماًل دالة عمى قرب حدوث الفعل

حممت التي مى األحالـ معارضة حتمية القدر، فمف الضروري الحفاظ عالمرء  محاولة
قسوة ب شعورىا عمى الرغـ مف، أى تحب دوف رغبة أخييا، مف قبل بيانكا ماريابيا 

 avete sognato I vostri sogni/allo“ :إذا قامت بيذا القدر الحتمى عمييا

splendore dei più alti destini/compiuti.” .  

، أثناء بالفصل الخامس ، فى نفس المشيداأيًض  عف حتمية القدر اليساندروُيعبر 
 lasciate“ ":ُيحدد القدردعى "ليا  القدرية، قائاًل  وعوائقوعف الحب  بيانكا مارياحواره مع 

che il destino si compia خريف عف مخاوفيا مف معرفة اآل بيانكا ماريابعد تعبير ، و
 .القدر يتحقق، ألنو أمر نافذ وحتميبأمر حبيما، طمب منيا أف تترؾ 
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عف سوء حع الممكة كاسندرا  الثاني مف الفصل  الثاني فى المشيد ُتعبر أنَّا و 
، بيانكا ماريا، عندما كانت فى قبرىا مع بيا إلى اآلسر أودى الذيوحتمية قدرىا، 

 !Cassandra”:قرب موتياو  حظياسوء ب تشعركانت  اموضحة أف كاسندرا ىى أيًض 

Anch’ ella vedeva/ella vedeva sempre intorno a sè la/sventura e 

la morte” .عانت منو  الذي، اليونانية قدر كاسندرا عند دانونسيو حيث توضح أنَّا
، لما أصابيا القدر بحزف لعندليب البائس""ا وتصفيا بفى برج. بمفردىا بعد أسرىا 

ولكف  ،ومعاناه بعد سمطة وسعادة فمثميا فى ذلؾ مثل العندليب ذات الصوت العذب
 عفوجية نظرىا  بيانكا مارياثـ تبدى  ،بعد األسر والمعاناة اغنائو أصبح حزينً 

فى  ذلؾ ما أكدت عميو أنَّاأنيا شييدة و  قاس،كاسندرا، فكاف قدرىا التعيس لموقف ال
 .”Il suo destino è atroce. ella è una martire“: قائمةذلؾ المشيد 

تبدو ليا أف األقدار القاسية أنَّا  توضح اأيًض  مف الفصل الثانيفى نفس المشيد و 
 Per pesare I destini! […]/ mi sembra che“ :تميل إلى جانب واحدنيا أ

penda da una parte”   ،ُيسعد، ولكف ايً أف القدر بحتميتو ليس قاس موضحة 
، أخرشخص ل التعاسةلشخص و  جالب السعادة، أى نفس القدر يكوف خرشخص دوف آ
فى نفس الحيف يسعد كريوف  ،مف قدرىما الحزيف ف تعانيافالمتي أنتيجونيمثل كاسندرا و 
سى بموت ابنو وزوجتو. ولكف فى المقابل ينقمب قدره إلى الحزف واأليرة ثـ بو، لفترة قص
عف مثيمتيا اليونانية، حيث يتسبب قدرىا  خريف قمياًل عمى اآل بيانكا مارياقدر يختمف تأثير 

 لقدرىا الُميمؾ.    -ليوناردوو  اليساندروأنَّا،  –فى حزف الجميع 

عف قسوة قدر  الثاني فى المشيد الرابع مف الفصل  اأيًض  اليساندروُيعبر 
طيع مقاومة ىذا ستيالكريية، فيسألو كيف  رائحتياالقبور و  فىالمأسوى،  ليوناردو

 Per due/anni tu[…]“ :لمقبور الخفية تنفس الزفير القاتلب، األمر لمدة عاميف

hai respirato le esalazioni/ micidiali dei sepolcri nascosti, curvo/ 
 : كيف تستطيع المقاومة؟ ساللة بشرية، التيـ الذي القدر المأسوى،خاضع لرعب 

sotto l’orrore del più tragico destino/che mai abbia divorato una 
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stirpe/umana. Come hai potuto resistere?”  فبالرغـ مف قسوة األقدار ،
فإنيـ اليستطيعوف تغيره مما يبرىف  ،منيا معاناهوصعوبتيا عمى تمؾ الشخصيات وال

 عمى حتميتو.

عف حتمية القدر أثناء حواره  الثاني فى نفس المشيد بالفصل  ليوناردووُيعبر 
ال مفر منو، فيو الحقيقة  الذي، ذلؾ القدر بيانكا مارياعف موت أختو  اليساندرومع 

أف ب احً صر م  ،حيث كاف الشؾ فى أختو أسوأ مف قدر الموت ،المرعبة بالنسبة لو
 ,Ah […]”:الحقيقة، الحقيقة المرعبة!مكانية التنبؤ بإالقدر األسواء ىو الشؾ في 

peggiore assai/della morte era in me il dubbio/ch’ella potesse 

indovinare la varità,/la tremenda verità!”،   ليوناردوفبالرغـ مف خوؼ 
فإنو اليستطيع إيقافو أو تغيره . كما  تعبر أنَّا  ؛الشديد مف الموت ذلؾ القدر الحتمى

مثل كاسندرا، وىناؾ مف مف يتمرد عميو ويحاوؿ تغيره، عف حتمية القدر، ولكف ىناؾ 
 (36).أنتيجونييستسمـ لقدره كأمر نافذ مثل 

أثناء حواره مع وىذا ا، مجابيتيألقدار و البشر لكريوف فكرة عناد برز وقد أ
بالرجوع عف أوامره الطاغية قبل إثارة غضب اآللية،  كريوف نصح  الذيالكورس، 

ى الرغـ مف عمى الحاكـ الرجوع فى قراراتو، ولكف عم مف الصعبكريوف إنو  وبرر
 τὸ δρᾶν· ἀνάγκῃ δ' οὐχὶ“يعاند األقدار،  أالذلؾ يجب عمى المرء 

δυςμαχητέον.”،  البشر  مف مقاومة يوجد جدوى ألنو ال  ؛(1116)البيت
 .لألقدار

اف فى المشيد السادس مف الفصل الثالث  بيانكا ماريامف أنَّا تطمب كما 
عمى أسموب كاسندرا البائس الحزيف، وتستكمل مسرحية معترضو تتوقف عف القراءة، 

توقفت عندىا كى تستكمل القراءة، موضحة أنَّا أنيا التي ، وتذكرىا باألبيات أنتيجوني
 :لمحزف منذ الوىمة األولى مف األحداث أنتيجونيكانت تخضع فييا التي األبيات 

“[...] era il punto in cui Antigone/si piegava per la prima volta 
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sul/suo dolore.”: ألوؿ مرة عمى حزنيا، أنتيجونيأنطوت فييا التي ت النقطة كان 
، فقد شبيت شروؽ صوتيا الحزف مثل قمة شجرة السرو فى وقت ال ستحوذ عمىيحيث 
المطمى بالحزف مثل طالء أشعة شمس الشروؽ لقمة شجر السرو  أنتيجونيصوت أنَّا 

 .أنتيجونيفيزيد مف توضيح شكميا مثل وضوح الحزف بصوت 

 رثاء القدر: -ثالًثا

تضعف عند العقاب  وعجزىا عندماالنفس البشرية سمات سوفوكميس  يبرز 
وجرأتيا فى دفف أخييا ،  أنتيجونيالموت، فبالرغـ مف شجاعة  عند مواجيةأو 

 فيف (37)آلت إليو. الذيقدرىا ، و نيا بكت حالياإال إ ،ومعرفتيا لعواقب ىذا األمر
 :الحياة مفيشيدوا رحمتيا األخيرة ل مدينتيا تنادي مواطني (،816 -816)األبيات 

“Ὁρᾶτ' ἔμ', ὦ γᾶσ πατρίασ πολῖται,” ،  حيث تذىب إلى منفاىا، وتشاىد
 τὰν νεάταν ὁδὸν/ςτείχουςαν, νέατον δὲ“ضوء الشمس لممرة األخيرة 

/ φέγγοσ λεύςςουςαν ἀελίου,”  ، تساىـ ىنا .(811-816)األبيات 
ف مـ نجد بيا قوة اإلنسافالقدر،  ضحيةفى توضيح صورة بشكل كبير  أنتيجوني
ضحية  ، وقعتسيئة الحع نجدىا إنسانة، ولكف يتحدى قدره بكل قوة الذيالخارؽ 

   (38)لجميع.يشيد عميو ا اعقابً بوصفو لموت ظالـ ومخيف 

 τὸν“ الكممات دعتُ ، و أنتيجونيويوضح الكورس بكائو وحزنو الشديد عمى قدر 

παγκοίτην ὅθ' ὁρῶ θάλαμον” قدر عف  يتناقض ضمن (814)البيت
، بيف سعادة الزفاؼ وحزف الموت تيكمي ، تناقضلى الموتإزؼ تُ التي ، أنتيجوني

عمى مدار  اوتكرارً  اُذكر مرارً  الذييزرؼ الدموع عمى قدرىا،  الذييوضح رثاء الكورس 
 ا( ترنيمة جنائزية تمجيدً 882-816األبيات ) حيث تتناوؿالجزء األخير مف المسرحية، 
رىا وقدر نيوبى، تقارف فيو بيف قد نفسيا، التي أنتيجونيلمموت، كما ُتعبر عف رثاء 

حيث يرى  (39) .وقسوتوخريف ليا مما جعميا تشعر بألـ قدرىا بإىماؿ اآلحيث تشعر 
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Palmer   لمتضحية، أى البطمة الشييدة وكانت شخصية  اسوفوكميس رمزً  أنتيجونيأف
أف  Klimekبينما ترى  (41) ئيسة إلثارة الصراع بالمسرحية والتقدـ بالحدث الدرامى.ر 

 ،العميا لسمطةوامر امتحدية ألبيف الشخصية ال أنتيجونير يصو فى ت جمعسوفوكميس 
   (41) .ىمكت بيالؾ عائمتياالتي  ضحيةوال، المتمثمة فى قانوف كريوف 

األبيات فى المشيد الثالث مف الفصل الثالث دانونسيو  اقتبسوبالمثل 
يرثى فييا الكورس قدر التي سوفوكميس،  أنتيجوني مسرحية ( مف817-833)

ث تيبط إلى دار ىاديس )العالـ حي (42) لعنة والدىا،المشؤـ بسبب ، قدرىا أنتيجوني
حتممت االتي قدرىا بقدر نيوبى ابنة تانتالوس الفريجية،  أنتيجونيخر( ، ثـ ُتشبو اآل

 Ἤκουςα δὴ λυγροτάταν ὀλέςθαι /τὰν Φρυγίαν:شر ما ُقدر ليا

ξέναν/Ταντάλου Σιπύλῳ πρὸσ ἄκρῳ, حيث (. 825-823، )األبيات
مثل ىذه  ألنَّا بيانكا ماريا، أثناء قراءة المدينة الميتةىذه األبيات مع مسرحية  تتشابو

قراءة أبيات عف كاسندرا  مواصمةبعد رفض أنَّا  (43)سوفوكميس، أنتيجونياألبيات مف 
  .أجاممنوف فى مسرحية  أيسخيموس اأورستيمف 

كاف ، فقد يتشابو قدرىا مع نيوبى فى فراش الموت األبد أنتيجونيوتوضح 
 /τέγγει θ' ὑπ' ὀφρύςι παγκλαύτοισ[…]“ :نيوبىمثل قدر  ىاقدر 

δειράδασ· ᾇ με / δαίμων ὁμοιοτάταν κατευνάζει.”  ، األبيات(
لدانونسيو. ثـ  المدينة الميتةفى مسرحية نفسيا (، وقد ذكرت ىذه األبيات 831-833

، حيث ُتشبو النافورة بيانكا مارياتقرأىا التي سوفوكميس،  أنتيجونيتعمق أنَّا عمى أبيات 
مما  (44) .إلى األبد أنتيجونيوكأنيا تبكى قدر  -ىى عمى شكل تمثاؿ لنيوبىالتي  –

فقأ عينيو  الذيأصبغ عمييا صبغة إليية فى تحمل قسوة القدر مثل والدىا أوديبوس 
 (45) بعد محاولتو لمتحايل عمى القدر، مما أثار شفقة الجميور عمى قدرىا.

 حيثالموت،  إلىفى رثاء قدرىا وىى ُتساؽ  عند سوفوكميس أنتيجونيوتستمر 
 / Ἄκλαυτοσ, ἄφιλοσ, ἀνυμέναιοσ ταλαίφρων ”:يرثييا اال تجد صديقً 
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ἄγομαι τάνδ' ἑτοίμαν ὁδόν·” يبكى  ا(، فمف ترى صديقً 877-876،)األبيات
 τὸν δ' ἐμὸν πότμον ἀδάκρυτον / οὐδεὶσ φίλων“ :عمى قدرىا احزنً 

ςτενάζει.”(. ثـ ُترثى قبرىا سرير ُعرسيا وسكنيا882-881، )األبيات:  “Ὦ 

τύμβοσ, ὦ νυμφεῖον, ὦ καταςκαφὴσ/ οἴκηςισ αἰείφρουροσ, οἷ 

πορεύομαι[…]”
 اعروسً  أنتيجونيكانت قد ف (47)(.892-891)األبيات  ، (46)

الخوؼ مف  أنتيجوني قيرتبرسيفونى، وبالرغـ مف ذلؾ  ما كانتمثم Hadesياديس ل
  (48) .، بإيمانيا بالعدالة والتضحية مف أجل عائمتيا عامًة وأخييا خاصةً بساطةبكل الموت 

 Ὦ γῆσ Θήβησ ἄςτυ“ :طيبة أرض أسالفيا أنتيجونيتناجى  بعد ذلؾ

πατρῷον”  (، وتنادى اآللية وقادة طيبة ليشيدوا عمى معاناتيا عمى 937)البيت
(. بينما لـ ُيذكر رثاء مباشر لمقدر فى مسرحية 943-938يد الحراس )األبيات 

 أنتيجونيبقدر  بيانكا ماريا، ولكف مف خالؿ تشبيو قدر لدانونسيو المدينة الميتة
عف  بيانكا مارياو  مف خالؿ حوار أنَّاألوؿ فى المشيد الثالث مف الفصل ا، سوفوكميس

 . ”Anch’io mi sono consacrata al fratello”:تضحيتيا مف أجل أخييا

فقد سعى لتنفيذه كنوع  ،امختمفً  قدر أختو بعد قتميال ليوناردو بينما كاف رثاء
فى وضع ىكذا نيا أل ؛وصف قدر أختو بالقدر المناسب مف التكفير عف ذنبيا، فقد

بتطييرىا مف ذنبيا بحب  مف وجية نظره، فقد عبر عف شدة حبو ألختو بالقتلأفضل 
، وقد ساعد ليوناردويمر بو  الذي االضطراب النفسيمما يدؿ عمى  -(49)،اليساندرو

حواره مع  ، حيث يصرح فى -أختو بيانكا مارياذلؾ فى التحوؿ الدرامى لقدر 
 :أماـ جثة أختو، قائاًل  اليساندرو

Guardala, guardala! Ella è / Perfetta; ora ella è perfetta. Ora / Ella 

può essere adorata come una/ Creatura divina
(51)

 

 ىى مقدسة مثل/بخير، اآلف ىى بخير. اآلف  /نظر إلييا! إنياانظر إلييا، ا

   ,Perfetta , ليوناردوعمى لساف  وقد تعددت المصطمحات المتكررة .ةيإليمخموقة /
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Guardala ، ًلذنبيا فى رأيو األنو تطييرً  ؛ختوأ تجاه فعمتوعمى معتقده بخيرية  اتأكيد .
النقاء، الوفاء، الحب لنياية بعض األخالقيات مثل  الكف فى الحقيقة كاف قتميا رمزً 

، Il Decadentismoتبعو دانونسيو الذي الممذىب األدبى  ا، طبقً خالصالعفيف واإل
 (51) .يدعو لمتحرر فى التعبير عف الواقع دوف تقاليد أخالقية الذي

قدره بعد موت ابنو وزوجتو نتيجة لقراراتو عند سوفوكميس كريوف  يرثيكما 
بالحبس فى كيف حية حتى الموت، فقد َشُعَر بالندـ،  أنتيجونيالطاغية بالحكـ عمى 

 'Ὤμοι μοι, τάδ' οὐκ ἐπ “ :بذنبو اوأصابتو لعنة أعمالو بموت أحبائو، معترفً 

ἄλλον βροτῶν”  (52) (.1317)البيت  

مثل ندمو عمى رغباتو فقد تعددت أبيات رثاء كريوف لقدره، رثاء يميل لمندـ والنحيب 
عف  متسائاًل ( و 1265البيت )  .Ὤμοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων:الممعونة
قتمت التي  (1268البيت )  ,ἔθανεσ, ἀπελύθησ :ة ولدهحماقحماقتو أـ  هقدر سبب 

وُيقر بتعممو مف  ،(1269البيت ) .ἐμαῖσ οὐδὲ ςαῖςι δυςβουλίαισ :ودمرت ولده
 Οἴμοι, ἔχω μαθὼν δείλαιοσ· ἐν δ' ἐμῷ:ىذه التجربة عف طريق المعاناه واأللـ

κάρᾳ   ـ ينعى  ، (1272)البيت  ,δείλαιοσ ἐγώ :ىمكت مف الحزف واألسىالتي نفسو ث

αἰαῖ, δειλαίᾳ δὲ ςυγκέκραμαι δύᾳ. ، الموت  امتمنيً  ( ،1311-1311)األبيات
φανήτω μόρων ὁ κάλλιςτ' ἔχων,   مف األلـ  ل نياية لوفضكأ( 1331)البيت(

وُيعد مصير  .(1331بيت)ال·ἐμοὶ τερμίαν ἄγων ἁμέραν  ὕπατοσ والمعاناه(
، فيمكت أنتيجونيأداة تنفيذ قدر كريوف، فكاف قدره نتيجة لقراره الطاغى بمعاقبة  أنتيجوني

فكاف سبب ىالؾ كريوف  (53) وىمؾ بعدىا ىيموف ابف كريوف ثـ زوجتو، فيمؾ بيالكيـ.
أدت إلى التي مع ىالؾ أوديبوس حيث التدىور األخالقى المتمثل فى الغطرسة  متشابو

وذلؾ ، Ὕβρισ φυτεύει τύραννον· ὕβρισ (:872 )البيتالطغياف ومف ثـ اليالؾ
  (54) .(878-872)األبيات اأوديبوس ممكً ما أوضحو الكورس فى مسرحية 
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 أنتيجونيبمسرحية دانونسيو فى نياية ىذا البحث نخمص إلى تأثر 
فقد أعتقد سوفوكميس  .(55)1895صرح بذلؾ فى خطابو عاـ قد و  ، خاصًة سوفوكميس

فى العدالة اإلليية والقدر، وىى الثقافة األدبية األثينية السائدة فى األدب والفمسفة، 
 ُتحاكيالتي حيث ظل ىذا الفكر أكثر مف ألفيف عاـ، اآلف سوفوكميس ُيكمل الدراسة 

 ،بية و أُعُتقد فيو حتى القرف السادس عشر فى عمـ اإلنسانيات األور  الذيىذا الفكر، و 
 (56) تراجيديتيـ المفضمة. أنتيجونيفكانت 

بفكرة القدر  بسوفوكميس المدينة الميتةفى مسرحية  ف مظاىر تأثر دانونسيووم
 الذيلقدر الموت  كاف الحب ىو الدافع الرئيسقد ف ،أنتيجونيفى مسرحية  وعالقتو بالحب

 ما كانتبيالكيا مثم، فتدفع ثمف حبيا األخوى عند دانونسيو بيانكا مارياُقدر عمى 
نتقمت بيا حولت األحداث واالتي حيث كاف الحب القوة المحركة سوفوكميس.  أنتيجوني

، فقد سوفوكميس أنتيجونيأحدثت التطيير بمسرحية المدينة الميتة مثل التي نحو النياية 
ختمفت عف معالجة دانونسيو الدرامية لمحب ا أدرؾ دانونسيو قوة الحب فى األحداث، ولكف

لمتقميد التراجيدى اإليطالى، فكاف المفيـو األوضح لمحب فى مسرحية  اسابقيو وطبقً 
 Ilلمذىب اطبقً  (57).ىو الحب الشيوانى أكثر مف األخالقى المدينة الميتة

Decadentismo ينقل الواقع  الذيبالتحرر الفكرى  غيَّر فكر دانونسيو التراجيدى، الذي
    (58)لممسرحية. مع الحفاظ عمى المجد األسطوري  ألخالقيةحتراـ الكثير مف التقاليد ادوف ا

المفر منو، فكـ  الذيدانونسيو عمى حتمية القدر، كل مف سوفوكميس و أكد  قد
، ولكف مف الممكف الحد مف وطأتو متوأو مقاو  وىو أمر نافذ، ال يستطيع اإلنساف منع

تخضع لقدرىا بشجاعة، بينما تخاؼ  أنتيجونيفيا ىى  ،بالرضا والحكمة فى تعايشو
، إالَّ إنيا لتغير قدرىا اليساندرو، وبالرغـ مف محاوالت قمياًل  بيانكا مارياوتتردد مثيمتيا 

 .ليوناردوعف حبيا الشديد لشقيقيا  اتضعف وتستسمـ لقدرىا دفاعً 
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سوفوكميس،  أنتيجوني أما فكرة رثاء القدر وجدت فى مواضع كثيرة مف مسرحية
لنفسيا شعورىا أوضحت برثائيا التي  ،أنتيجونياف العديد مف شخصياتيا مثل عمى لس

بعث فى نفس الجميور مما المدينة عمى ذلؾ،  صديق، فُتشيد مواطنيبالوحدة دوف أخ أو 
وخطيبيا ىيموف ابف  أنتيجونيكاف ُيرثى قدر  اأيًض  الكورسالشفقة والتعاطف معيا، 

مما يرثى قدره بنبرة مف الندـ،  الذيوكريوف  ال ُيقير، الذيبسبب الحب  ؛كريوف، وىالكيما
فى نفس  اوقد أحدثت الشفقة تطييرً  ىمؾ بيالكيـ،التي أثار الشفقة تجاه كريوف وأسرتو 

فكاف رثاء كريوف  ،القدر السبب فى ذلؾىما بالرغـ مف أف ظممو وطغياف قوانينو  الجميور،
 . خاصًة بعد ندمو واعترافو بذنبو اأكثر تأثيرً 

ث كاف رثاء ، حيالمدينة الميتةبينما قمت مواضع رثاء القدر مباشرًة فى مسرحية 
، حيث ترثى بيانكا مارياتكز ذكره عمى لساف ير  الذي، و والضعف ضمنى يختمط بالخوؼ

شقيقيا ال  ليوناردوو  ،المشابو لقدرىا أنتيجونيعندما تذكر قدر ، قدرىا بشكل غير مباشر
لجثة  ليوناردويندـ عمى قتل أختو، مثمما ندـ كريوف عمى فعمتو تجاه أسرتو، بينما كاف رثاء 

  . مف وجية نظره تكفير لذنبيا ؛ألنوبالشفقة تجاىيا  اأختو شعورً 
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 :الهوامش

 Leـ لممرة األولى فى باريس باسـ 1898ـ وعرضت فى عاـ 1896( كتبت المدينة الميتة عاـ 1) 

Ville Morte ثـ باسـ ،La Citta Morta ـ، تعبر عف أياـ حديثة 1921فى إيطاليا عاـ
وآؿ أتريوس. ذلؾ اإلكتشاؼ الذى إكتشفو  باليوناف، عف طريق إكتشاؼ أثرى لقبر أجاممنوف 

Heinrich Schliemann  مف قبل. كما تبدأ المسرحية بأبيات مف أنتيجونى سوفوكميس، حيث
ورة كالسيكية، لكف كانت إلياـ لو بمسرحية المدينة الميتة، كما حاكى لـ يكرر دانونسيو أسط

 تقاليد أخرى مختمفة فى الحبكة الدرامية مثل المسرح البرجوازى. 
M.Vena, La Citta Morta: A Companion Text, Italian Play Wrights from the 

Twentieth Century: (Xlibris Corporation, 2013), 35. 
G.D’Annunzio, Le vergini delle rocce (e- Meridiani Mondadori), (Edizioni 

Mondadori, 2013), 39. 

فقد ُأليـ دانونسيو بمسرحيتو المدينة الميتة مف خالؿ آثار موكيناى، حيث قرأ مسرحيات        
  . Lionسوفوكميس وأيسخيموس أسفل بوابة 

J.Woodhouse, Gabriele D’Annunzio:Defiant Archangel, (Oxford University 

Press, 2001), 134.  

 :فى إحدى خطاباتو ، قائاًل Treves  حيث كتب بعد عودتو إلى  إيطاليا إلى صديقو 

“ A Micene ho riletto Sofocle ad Eschilo, sotto la porta dei Leoni. La forma 

del mio dramma è giá chiara e ferma, il titolo: La Cittá Morta”. 
E.Occhipinti, Travelling in and out of Italy: 19 th and 20 th – Century Note 

books, Letters, (Cambridge Scholars Publishing, 2011) , 47. 

F.Roncoroni, Gabriele D’Annunzio, Prose, (Milano: Garzanti, 1983) , 29. 
ى اإلنساف الذى يمتمؾ حرية اإلرادة ويمكنو اف يفعل ما يشاء، لذا (  ُيمثل القدر فى الفكر اليونان2) 

فيو مسؤوؿ عف عممو وُيعاقب أماـ القانوف إذا إقترؼ خطًأ ما، وىذه المسؤولية تقتضى الحرية 
ال لما كاف ىناؾ معنى إلثابتو وعقابو، ومف ناحية أخرى اإلنساف خاضع لقوانيف فوؽ حريتو  وا 

 وىى قوة اإللو.
، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، القضاء والقدر ) دراسة و تحميل(دمحم القرنى ، إسماعيل 
2116 ،21. 

كما تناوؿ اليونانييف فى التراجيديا اليونانية مبدأ القدر، الذى يتنافى مع إختيار اإلنساف والقوة      
ف فى الحقيقة كاف يحقق البشرية، مثل أوديبوس الذى كاف يسعى بإختياراتو وأفعالو لتجنب قدره ولك

 قدره وىو يجيل ذلؾ. 
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B.Doerries, The Theater of War : What Ancient Greek Tragedies Can Teach 

us Today, (Knopf Doubleday, Publishing Copyright, 2015), 14. 

(3) All data is © the Thesaurus Linguae Graecae, the Packard Humanities 

Institute, The Perseus Project and others. The information in these 

databases is subject to restrictions on access and use; consult your 

licenses. Diogenes (version 3.1.6) is © 1999-2007 P.J. Heslin. 
(4)S.J.MacDonald, Hegelian Poetics: Hegel’s Philosophy of Women and the 

Family, (Copyright, 2001), 40. 

(5)S.J.MacDonald, Hegelian Poetics: Hegel’s Philosophy of Women and the 

Family,2001. 28. 

(6)P.Loos, Greek Drama, (Permission of Infobase, Copyright, 2009), 63.   
لقد كاف قدر أنتيجونى جزء مف قدر كريوف ، فعندما أمر بحبس أنتيجونى حتى الموت، فقد  (7)

، مما أصاب كريوف بقدره ، وليذا السبب حقق ترتب عمى موت أنتيجونى إنتحار ولده ثـ زوجتو 
 كريوف معايير البطل التراجيدى الذى قضى عميو القدر، مثل أنتيجونى عند سوفوكميس.

T.Ziolkowski, The Mirror of  Justice: Literary Reflections of Legal Crises, 

(Princeton University Press, 2003) , 152. 
 فى العديد مف عناويف أعمالو مثل:  Morteلقد قدـ دانونسيو لفظة الموت ( 8)

Trionfo della Morte (1894) , La Cittá Morta (1896) , Contemplazione della 

Morte (1912) , La Pisanella ou la Mort parfumée (1913) , Pagine del Libro 

Segreto di Gabriele d’Annunzio Tentato di Morire (1935). 

A.Mazza, D’Annunzio e l’occulto, (Edizioni – Mediterranee, 1995) , 109. 

(9) G.D’Annunzio, La Città Morta, (Milano, Fratelli Treves, 1900), 7. 

(10)Atto primo , Scena prima. 

ـ ، 1896عاـ فى السادس والعشريف مف سبتمبر  Giovanniكتب دانونسيو خطاب إلى         
يسألو عف ترجماتو لتراجيديات سوفوكميس وعمى سبيل المثاؿ مسرحية أنتيجونى وخاصة أبيات 

 الكورس عف "الحب الذى ال ُيقير" قائاًل:
“Mio caro Giovanni, 

Credi tu che sarebbe possibile una versione ritmica italiana d’una tragedia di 

Sofocle? 

Quali sarebbero i tuoi modi nel tradurre, per esempio, il coro dell’Antigone: 

[ Ἔρωσ ἀνίκατε μάχαν,…] …… “. 

G.Capovilla, D’Annunzio e la Poesia “Barbara”, (Mucchi Editore. giá 

Soliani dal 1646), 2006, 25. 

(11)  N.James, The Spirit of  the Chorus in D’annunzio “La Citta Morta”, 

(Comparative Drama Academia Journal Articale, 2010, pp155-178, ) 155. 

http://www.durham.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/
http://www.durham.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/license.php


 0202 مارس -والخمسون  الرابع لعددا                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

- 06 - 

(12)D.Vardoulakis, ““Invincible Eros”: Democracy and the Vicissitudes of 

Participation in Antigone”, Taylor & Francis. Ltd. Cardozo Schoole of Low. 

Vol.24, No.2, 2012.213-231, 226. 

(13)G.R.Spaulding Jr, Sophocles’ Antigone: An Exploration of Modern and 

Contemporary Versions, Michigan State University, 2007, 33. 

(14) J.L.Otey, Tragedy as Encounter: Politics, Intertextuality and Modern 

Italian Drama, ( Proquest, 2008), 69,71. 
(15) “ si potrebbe dire che la tragedia, nata da un contagio  di spirito greco 

nel poeta, voglia costruirsi su un gesto d’esorcismo, cioè trasmettendo lo 

stesso contagio ai personaggi “ (7) 
دوى الروح اليونانية فى الشعر، وكاف يرغب دانونسيو فى مف الممكف القوؿ بأف التراجيديا نشأة مف ع

 إصباغ تراجيدياتو بالمذاؽ اليونانى، أى إرساؿ نفس العدوى إلى الشخصيات.

(16)J.L.Otey, Tragedy as Encounter: Politics, Intertextuality and Modern 

Italian Drama, 69.  
النص التاريخى واإلجتماعى، ثـ دمج شخصيات  كما جمع دانونسيو فى المدينة الميتة بيف    

 المسرحية فى بوتقة األحداث اأُلسطورية ومتبعًا لمتجديد التراجيدى الحديث.
M.A.F.Witt, The Search for Modern Tragedy: Aesthetic Fascism in Italia 

and France, (Cornell University Press, 2001), 43. 

 
1  J.L.Otey, Tragedy as Encounter: Politics, Intertextuality and Modern 

Italian Drama, 71. 

فى موكيناى والتراجيديا اليونانية الفضل فى عرض مشيديف  Schliemannلقد كاف لحفريات  (17)
، وىما حوار أنَّا وبيانكا ماريا عف شغف ليوناردو بالبحث األثرى خاصًة المدينة الميتةمف مسرحية 

 بيف أطالؿ موكيناى ، ومشيد إكتشاؼ ليوناردو لقبر آؿ أتريوس الذى ُنسب إليو بالمسرحية. 
E.M.Claudiana, Guida a D’Annunzio, (Literary Criticism, 1988), 162. 

 

(18) P.Puppa, La Parola Alta : sul Teatro di Pirandello e D’Annunzio, 

(copyright, 2013), 12. 

(19)  L.Risso, M.Boria, Investigating Gender, Translation and Culture in 

Italian Studies, (Troubador Publishing, Ltd, 2007), 62,6 3. 

 Atridiعائمة أتريوس وىو ُينقب فى مقابر  Leonardoحيث يظير الباحث األثرى ليوناردو      
، فى حيف كاف Heinrich Schliemannـ عف طريق 1876التي تـ إكتشافيا بالفعل عاـ   ,

 .ـ1898عرض المسرحية عاـ 

(20) L.Risso, M.Boria, Investigating Gender, Translation and Culture in 

Italian Studies, 66. 
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(21)  Bianca Maria: […] Io voglio restare sola con te, come una volta, qui o 

dovunque . Dovunque  io ti seguirò, senza un lamento. […]. 

بيانكا ماريا:" أريد أف أبقى وحيدة معؾ، كما كاف سابقًا، ىنا أو فى أى مكاف، أى مكاف سأتبعؾ 
 دوف شكوة".

عف صور لشخصيات متغيرة، مف حيث الشكل  المدينة الميتةسرحية ُيعبر دانونسيو فى م  (22)
 والمظير ولكف ُتماثل التراجيديا القديمة فى مضمونيا.

P.Singley, D’Annunzio, Freud, and La Cittá Morta, ( Iowa State University, 

ACSA International Conference, Roma, 1999) , 352. 

(23)P.Puppa, La Parola Alta: sul Teatro di Pirandello e D’Annunzio, 

(Copyright, 2013) , 113. 

(24) L.Risso, M.Boria, Investigating Gender, Translation and Culture in 

Italian Studies, 65. 

(25) Jos de Mul, Destiny Domesticated: The Rebirth of Tragedy out of the 

Spirit of Technology, (SUNY press, Copyright, 2014), 47,48. 

سوفوكميس حرب بيف أخويف أحدىما خيِّر واألخر شرير، إنما صراع  أنتيجونىلـ تكف تراجيديا      
ف كاف  بيف العدؿ والظمـ وثورة ضد الطغياف عمى حريتيا، المتمثمة فى تنفيذ إرادتيا ال رغبة األخر وا 

 ذات سمطة ونفوذ.

(26)  D. Caims, Sophocles: Antigone , (Blooms Bury, Copyright, 2016),72. 
(27) L.Risso, M.Boria, Investigating Gender, Translation and Culture in 

Italian Studies, 67. 

(28)J.C.Collins, Jebb’s Antigone, (Queen’s university, Canada, 2015), 97. 

(29) P.Singley, D’Annunzio, Freud, and La Cittá Morta, 1999, 354. 

(30) Jos de Mul,” Destiny Domesticated: The Rebirth of Tragedy out of the 

Spirit of Technology”, 46.  
(31) R.D.Dawe, Sophocles the Classical Heritage, (Routledge, New York 

and London, 1996), 264. 

(32) D.R.Slavitt, P.Bovie, Sophocles,2: King Oedipus, Oedipus at Colonus, 

Antigone, (University of Pennsylvania press, Copyright, 1999), 225. 

(33) J.Milner, G.Sofokléous @ Antigóny- The Antigone of Sophocles, with 

notes by J.Milner, (Terms of  Service, 1862), 148. 

(34) E.Raponi, Hofmannsthal  e L’Italia , Vita e Pensiero, (Copyright, 

2002), 212. 

(35) G.D’Annunzio, Il Fuoco, (Bur.Copyright, 2010), 243. 

(36) Atto terzo, Scena sesta 
“Ahimè, ahimè, che mai si prepara?/ Che grande e nuovo dolore”. 
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، ماذا يعد لى القدر؟/ يالو مف ألـ عظيـ وجديد.""واحسرتاه، واحسرتاه  

 . 51( ، 2116، )المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة ، ، أنتيجونى سوفوكميسمنيرة كرواف  (37)

(38) E.Mogyoródi, Tragic Freedom and Fate in Sophocles’ Antigone: Notes 

on the Role of  the Ancient Evils in the Tragic, ( Clarendon press. Oxford, 

1996), 360. 

(39)  M.Luther, Sophocles Antigone: Martin Luther, ( D’Ooge, 1890), 101. 

(40)   S.Palmer, “Martyrdom and conflict : the Fate of Antigone in Tragic 

Drama”, Mortality, Vol.19, No.2, 2014, 206-223, 212 

(41)   D.L.Klimek, Antigone's Reach: A Feminine Model for Today's 

Business Woman, Copyright, 2009, 10. 

(42)   Soph. Ant. 868. 

R.P.Winnington, Ingram, Sophocles: An Interpretation, (Cambridge 

University Press, 1980), 100. 

(43)   Atto terzo, Scena terza. 

“udii come già misorrima perisse/“I’espite frigia,/ “figlia di Tantale,” 
 "سمعت مف قبل كيف ىمكت البائسة/ الضيفة الفريجية/ ابنة تانتالوس" 

(44)   Atto terzo, Scena terza. 
Ah, la statua di Niobe! Prima/ di morire, Antigone vede una statua/ di pietra 

da cui sgerga una fonte/ di lacrime eternal […]. 
" آه لى، تمثاؿ نيوبى! قبل الموت، ترى أنتيجونى/ أف التمثاؿ الحجرى ىو المصدر الذى تتدفق 

 منو/ الدموع األبدية".

(45)    S.J.MacDonald, Hegelian Poetics: Hegel’s Philosophy of Women and 

the Family,2001. 44. 

ـ ، كى يرسل لو ترجمة فقرة رثاء 1896فى خطاب عاـ  Giovanniدانونسيو ث حدَّ ( 46)
أنتيجونى لقدرىا فى مسرحية سوفوكميس، وسيكوف شاكرًا لو عندما يرسل لو ترجمة كممات أنتيجونى، 

 ، قائاًل:[ ..… Ὦ τύμβοσ, ὦ νυμφεῖον, ὦ καταςκαφὴσ ]التي تبدأ 
“…… E quali, per esempio, nel tradurre la lamentazione che in comincia : 
 [ Ὦ τύμβοσ, ὦ νυμφεῖον, ὦ καταςκαφὴσ ….. ]? Ti sarei infinitamente 

grato se tu volessi mandarmi ….. le seguenti parole di Antigone ….. “ 

G.Capovilla, D’Annunzio e la Poesia “Barbara”, 25. 

 .928تستمر أنتيجونى فى رثاء قدرىا حتى البيت ( 47) 

(48) J.L.Otey, Tragedy as Encounter: Politics, Intertextuality and Modern 

Italian Drama, (2008), 71. 

(49)   R.C.Jee, The Modern Review for November, ( Electronic Journals, 

Prabasi Press Private, limited, 1938) , 552. 
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(50)  Atto quinto, Scena unica. 

(51)   J.L.Otey, Tragedy as Encounter: Politics, Intertextuality and Modern 

Italian Drama, University of California, Berkeley, 2002, 45. 

 .”τὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδένα“( 1325يستمر شعور كريوف بالذنب حتى )البيت ( 52)

(53)   G.M.Triolo, Antigone unmasked, (College of Arts & Sciences, Copyright, 

2008), 119. 

فريد حسف األنور،" أوديبوس بيف "األعمى البصير" و"البصير األعمى" فى مسرح سوفوكميس"،  (54)
 .73، 92-65، 2112، 1، العدد29، المجمد5مجمة مركز الدراسات البردية والنقوش، المقالة 

، الذى كتب فيو 1895تأثره فى عممو األوؿ مف خالؿ خطابو عاـ فقد أوضح دانونسيو  (55)
 ".Lions"أعدت قراءة سوفوكميس وأيسخيموس فى موكيناى أسفل بوابة 

N.James, “The Spirit of  the Chorus in D’annunzio “La Citta Morta”, 156. 

(56)    R.F.Baker, C.F.Baker III, Ancient Greeks: Creating the Classical 

Tradition , (Copyright, U.S.A. Oxford university press, 1997), 72. 

(57)    J.L.Otey, Tragedy as Encounter: Politics, Intertextuality and Modern 

Italian Drama, University of California, Berkeley, 2002, 57. 

(58)     V.Pezzera, Donne sotto i Riflettori: Figure di Attrici nelle 

Letteratura e nella Cultura Italiana tra 800 e 900, University of California, 

Los Angeles, 2010, 23. 
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