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Abstract 

This study aims to study Ecphrasis  in  Theocritus"  on the first Pastoral 

poem " Thyrsis " The goal of  ivy cup,The research divided into two parts: 

Part I: Description of the ivy cup as far as frame, substance and smelled 

and plant motifs encompassing it , then described the three scenes inside it 

and the relationship between them. Part II: the relationship of Ecphrasis  of 

what preceded other Ecphrasis, for example, shields of "Achilles" and 

"Heracles".  

 ἐθθξάδσ     اىفؼو ٍِ ἔθθξαζηο التصويرى مف الكممة اليونانية " أنا الوصؼ      
كانت تعنى فى األصؿ مجرد وصؼ، ولكف بعد ذلؾ جاءت لتكوف أيضًا  (1)أصؼ".

كمصطمح  عاـ لؤلعماؿ األدبية سواء كانت شعرية أو نثرية التى تتحدث أو تتضمف 
                     (                                                         2)أعماؿ الفف المرئية .

ليس ىناؾ إجماع عمى تعريؼ  مفيوـ الوصؼ التصويرى ، يمكف تعييف الوصؼ     
التصويرى بمجموعة مف المفاىيـ .ولذلؾ يبدو  أفضؿ اعتبار الوصؼ التصويرى 
كمصطمح  مظمة كونو يستوعب مجموعة كاممة مف المفاىيـ  المعنية مع أشكاؿ 

ؿ التفاعؿ بيف الموسيقى والرسـ. مختمفة مف التفاعؿ بيف األشكاؿ المفظية والمرئية مث
وىذا يعنى أف الوصؼ التصويرى ىو مفيوـ رئيسي فى األعماؿ التى تتعامؿ مع 

                                            (3)الكممة والصورة ، وبيف األدب والفف . 
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أما عف التفسيرات المبكرة لموصؼ التصويرى فنجدىا عند " أفبلطوف "         
Πιάησλ  ( فى محاورة الجميورية   605) الجزء العاشرΠνιηηεία  حيث كاف

السرير ويناقش مفيوـ جوىر الشىء ) السرير( باعتباره مماثؿ لموصؼ  يستخدـ مثاؿ 
التصويرى ، فالسرير يحدد كشىء وجوىر السرير يشير إلى كؿ أشكاؿ السرير 

موجود فى الطبيعة صنعو المختمفة . فأفبلطوف يقوؿ أف ىناؾ ثبلثة سرر: سرير 
اإللو ،النجار صانع السرير ،والمصور الذى ركب صورة جوىر السرير عمى القماش 
.ومف خبلؿ تماثؿ أفبلطوف لمسرير أو جوىره فالوصؼ التصويرى يمكف أف ُيفيـ 

أما  (4)الفف بتمثيمو أو أعادة خمقو كشكؿ فنى آخر. كتقميد فكرة خبلقة سابقة أو شكؿ
فيو يطور التماثؿ بيف الشعر والرسـ فى كتابو " فف  Ἀξηζηνηέιεοعند"أرسطو 

( ويؤكد أف اليدؼ مف كبًل الفنوف ىو المحاكاة 9 .16-21)   πνηεηηθόοالشعر"  
الطبيعية البشرية فى الفعؿ ، ولكف وسائميا مختمفة : فالشعر يستخدـ المغة، اإليقاع 

  (5)والتناغـ بينما الرسـ يستخدـ الموف والشكؿ . 
وكانت أوؿ إشارة لفيـ الوصؼ التصويرى فى العصور القديمة المتأخرة  مف ِقبؿ     

" تدريبات أولية" وىى عبارة عف  πξνγπκλάζκαηαكتيب الخطابة الُمسمى ب 
التدريبات الخطابية األولية التى بدأت فى ببلد اليوناف وامتدت خبلؿ األمبراطورية 

فى الميارات األساسية البلزمة لتأليؼ  الرومانية ،استخدمت فى تدريب الطبلب
وىناؾ  اربعة كتيبات باقية مف ىذه  (6)الخطب ) أو فى الواقع أى نوع مف النص (. 

 أواخر القرف األوؿ ـ ،  Αἴιηνο Θέσλالتدريبات األولية تعزو إلى إيولوس ثيوف 
فى القرف الثانى ـ ،  Ἑξκνγέλεο ὁ Ταξζεύοو"ىيرموجنيس " 

السوفسطائى فى فى القرف الرابع الميبلدى ،و"نيكوالس"  Ἀθζόληνοو"أفثونيوس"
أما عف سبب وجود الوصؼ التصويرى فيو يعتبر واحد مف  (7)القرف الخامس ـ.

بيدؼ  (8)التدريبات التى ىى جزءا مف برنامج النشاط التدريبى لمخطيب الناشىء
أكثر إقناعًا عف طريؽ إعداده وجعؿ خطاباتو العامة الناضجة أكثر وضوحًا وبالتالى 
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شراكو فى موضوع الحديث . يتبع ىذا التدريب  (9)اختراؽ الخياؿ البصرى لممستمع وا 
بعد ذلؾ بالتدريبات األولية فى السرد وتأكيد ودحض الرواية لؤلحداث مثؿ الثناء والمـو 

 (10)،المقارنة والتوصيؼ .

عف تعريؼ الوصؼ التصويرى فيو يختمؼ مف خطيب إلى آخر ، فنجد  أما     
 "ثيوف" يقرأه عمى النحو التالى "

“ἔθθξαζίο ἐζηη ιόγoο πεξηεγεκαηηθὸο ἐvαξγῶο ὑπ’ ὄςηv ἄγσv 
ηὸ δειoύκεvov” 

  " الوصؼ التصويرى ىو خطاب وصفى الذى يجمب الشىء الظاىر أماـ العيوف" 
أما ىيرموجنيس فيضيؼ " كما يقولوف " ، أما "نيكوالس" يغير المفردات قميبًل 

  περιηγηματικόσالصفة  " قصصية" بداًل مفἀθεγεκ ηηθόοباستخداـ الصفة 
اليتـ وصؼ الوصؼ التصويرى كما  ىكذا نجد فى ىذه التعاريؼ    (11) " وصفية " . 

ئلقناع المزمع وضعو فى جزء مف لو كاف نوعا كامؿ فى حد ذاتو ولكف كتقنية ل
ىذا التعريؼ السابؽ يجعؿ الوصؼ التصويرى مردافًا  (12)حديث أطوؿ أو خطاب . 

" وصؼ  δηαηύπσζηο" و  " الوضوح ἐλάξγεηαلمصطمحات ببلغية أخرى مثؿ 
أما عف التسمسؿ لوجود الوصؼ ( 13)" رسـ تصويرى " .    ιαγρ صورى" و

 κοινόσالتصويرى فنجد فى تدريبات "ثيوف " كاف التدريب الخامس ،يأتى مباشرة بعد 

τόποσ  "مكاف شائع" ولكف يبدو أف مكانو تغير عمى مر الوقت فعند "نيكوالس "
"   ς γκρ ςισيشير إلى أف البعض يفضؿ أف يتعمـ الوصؼ التصويرى بعد 

 ἀνειμένοσ .(14)كبلىما يستخدـ األسموب البسيط  المقارنة" بسبب أف
أما عف تقميد الوصؼ التصويرى كوصؼ خطابى لعمؿ الفف كاف لديو أصوؿ فى      

الذى كاف سوفسطائى  فى  Φηιόζηξαηνοاألكبر  "فميوستراتوس"النثر فى أعماؿ 
أواخر القرف الثانى وبداية الثالث الميبلدى ألؼ سمسمة مف أوصاؼ الرسومات عنونت 
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وكتبت كمحاضرات أو تدريبات خطابية لعرض  Δἰθόλεο باسـ " التخيبلت " 
صبلحيات السفسطائى . ويعتبر عمؿ " فميوستراتوس" مثااًل ىامًا لموصؼ التصويرى 

د ممتقى الطرؽ لمتعريفات القديمة والحديثة لممصطمح . وىو يعتبر القديـ الذى يقؼ عن
المفتاح لتطوير تعريؼ الوصؼ التصويرى الحديث.أما" فميوستراتوس" األصغر كاف 

ـ كتب سمسمة مف أوصاؼ الرسومات عمى 300حوالى  "فميوستراتوس" األكبرحفيد  
  (15)غرار جده يتناوؿ موضوعات مماثمة ويستخدـ التقاليد المشابو.

أما عف مادة الموضوع المناسب لموصؼ التصويرى فأقدميـ "ثيوف" يقترح     
 ρξόλνη)و األوقات )ηόπνη) و األماكف ) (πξόζσπα )األشخاص 

"أفثونيوس " يضيؼ النباتات والحيوانات ،بينما " ( . اما πξάγκαηαاألحداث)و 
اليومية وأيضًا المبانى والمدف وأشياء مف الحياة  (16)  نيكوالس"يضيؼ الميرجانات ،

.ونجد أف قائمة ىذه الموضوعات المقترحة مف ِقبؿ المعمميف اليونانيف يدؿ عمى 
واألماكف  الصمة الوثيقة بيف الوصؼ التصويرى ةالسرد باعتبار أف األشخاص

                      (17)واألوقات واألحداث ىى العناصر القياسية لمسرد .
أما عف األسموب فى الوصؼ التصويرى فيو يتميز بالوضوح والجبلء خبلؿ       

جمسة االستماع لتحقيؽ الرؤية .فأسموب الوصؼ ىو أكثر مف نافذة بسيطة لمظواىر 
عر الواصؼ ، وباألضافة إلى صفات الوضوح المرئية.ويجب أف تشمؿ أحكاـ و مشا

والجبلء نصح المعمميف المتحدثيف والكتاب بتجميؿ الوصؼ مع شخصيات الخطاب 
وبالتالى نجد أف الوصؼ  (18) واستخداـ األسموب المناسب لمموضوع والمناسبة .

وىى واحدة مف فضائؿ الوصؼ  ἐλάξγεηαالتصويرى ىو ممارسة الوضوح  
مف حيث القدرة لجعؿ  التصويرى و تعود ىذه األداة الخطابية "الوضوح" ؿ"أرسطو" 

وعميو فقد  (19)الشىء مرئى .وىى واحدة مف أكثر أسمحة الخطيب اليامة لئلقناع ،
كانت تدريب دراسى الستخداـ الكممات لخمؽ مثؿ ىذا الوصؼ الحى المرئى التى يتـ 

عمى سبيؿ المثاؿ نجد أف "كونتميانوس"  (20)المستمع أو القارىء. أماـ أعيف
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Quintilianus   فى عمموInstitutio Oratoria   (6 .2 .29 يستخدـ فكرة )
 ανταςὶα "  التصور " ليؤكد مف خبلؿ الوضوح فى النثر الوصفى  –الخياؿ

  (21)التصويرى يمكف لمخطيب أف يصؿ إلى عمؽ عقؿ المستمع .
أما عف الوصؼ التصويرى كنوع شعرى فيو يشير إلى القصائد التى تصؼ أعماؿ    

ولدينا خمسة أوصاؼ تصويرية تقع فى مجموعتيف : المجموعة  (22)الفف المرئى .
األولى ىناؾ الوصؼ التصويرى فى الممحمة القديمة ممثمة فى درع 

. Ὅκεξνο  (18ؿ" ىوميروس"  Ἰιηάοفى ممحمة "اإللياذة"  Ἀρηιῆνο"أخيميوس"
  Ἡζίνδνοالذى يعزو إلى " ىيسيودوس"  Ἡξαθιῆο( ودرع "ىيراكميس"478-608
أما المجموعة الثانية فمدينا الوصؼ التصويرى فى الشعر  (23)( .139-320) 

اليمينستى حيث يظير الشعر القصصى كوحدة معزولة داخؿ الخطاب ثـ يفصؿ نفسو 
ولذلؾ نجد   (24)سياقات السردية ، عف القصة ويظير فى مجموعة متنوعة مف ال

الوصؼ التصويرى عند الكتاب اليمينستيف مصمـ لتحويؿ المستمعوف إلى متفرجيف 
كما يقوؿ  –وىذا ىو بالضبط (25)والعودة إلى المستمعيف مرة أخرى بإيحاءات الخطاب.

اليدؼ مف الفف فى العصر اليمينستى لخداع المشاىد إلى  –األستاذ "شابيرو " 
إلننا كما نعمـ  (26)تقاد أف الشخصيات عمى قيد الحياة لتحقيؽ التأثير المطموب .اإلع

:فالفناف السكندرى قد بجؿ المثاؿ فى  الواقعيةأف مف خواص الفف السكندرى ىى أواًل :
الفترة الكبلسيكية مثؿ : الصفاء والوئاـ والتوازف بيف العاطفة العنيفة والواقعية الصادقة 

:أصبح الطابع الفردى أكثر أىمية   المذهب الطبيعىمف خبلؿ حيوية الحركة . ثانيًا : 
ثة ، وأصبحت  الزخرفة والمثاؿ الجيد عمى ذلؾ صورة لرأس إمراة ؿ"أرسينوى " الثال

التى تعتبر السمة األساسية  الحركةىى الوسيمة لمتعبير عف المذىب الطبيعى .ثالثًا : 
لمفف السكندرى فحركة التماثيؿ أصبح ُيعبر عنيا ليس فقط بمكاف كؿ عضو مستقؿ 

.ىذه المجموعة ربما تكوف مقسمة إلى وصؼ تصويرى (27)لكف كؿ عضمة بالجسـ
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( فى ممحمة 1 .721-68)  Ἰάζσλى عباءة ياسوفف المتمثمةممحمى 
و سمة  Ἀπνιιώληνο Ῥόδηνοألبولونيوس الرودى Ἀξγνλαπηηθά""األرجوناوتيكا

Μόζρνο  (37-62 )فى مميحمة "يوروبى" ؿ"موسخوس" Δὐξώπε "يوروبى" 
فى  Θεόθξηηνοكأس المببلب عند "ثيوكريتوس" المتمثمة فىووصؼ تصويرى رعوى 

 Θύξζηο (27-60. )(28)القصيدة الرعوية األولى "ثيرسيس" 

البحث حوؿ دراسة الوصؼ التصويرى عند "ثيوكريتوس"  فى  ىذا  ويدور           
القصيدة الرعوية األولى "ثيرسيس"  والمتمثؿ فى كأس المببلب وينقسـ البحث إلى 

 جزئيف :

رائحتو والزخارؼ النباتية الجزء األوؿ: وصؼ الكأس مف حيث شكمو ومادتو و 
 المحيطة بو ثـ وصؼ المشاىد الثبلث داخمو والعبلقة بينيـ .

الجزء الثانى : عبلقة ىذا الوصؼ التصويرى بما سبقو مف األوصاؼ التصويرية 
 األخرى عمى سبيؿ المثاؿ دروع "أخيميوس" و"ىيراكميس".

 وصؼ  كأس المببلب والمشاىد الثبلثة   –1               
تعتبر القصيدة الرعوية األولى ىدؼ الكثير مف األبحاث عمى مر السنيف فيى      

تفسر عمى حد سواء باعتبارىا قطعة مف األدب التصويرى وكمقدمة لقصائد 
"ثيوكريتوس"  مف الشعر الرعوى ، التأكيد يعطى بشكؿ منفصؿ مف أجزائيا ، أى 

الرعوية األولى ىى واحدة مف والقصيدة  Γάθληο .(29)وصؼ الكأس وأغنية "دافنس"
القصائد فى مجموعة "ثيوكريتوس" التى فييا الشخصيات تخاطب بعضيا البعض دوف 
التدخؿ الروائى مف ِقبؿ الشاعر ، إنو حوار بيف "ثيرسيس" وىو راعى ومغنى ، وراعى 

ونبلحظ ىنا أف  (ζύξηγμ   ،) 30الماعز المجيوؿ االسـ وىو عازؼ المزمار 
عى الماعز رواه ثانوييف وفى نفس الوقت ، حيف يتحدثوف إلى بعضيـ "ثيرسيس"  ورا

و يمتقى  البطميف فى منظر ريفى مع أشجار الصنوبر  (31)البعض متمقيف ثانوييف ، 
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 (32)وينابيع المياة ، ويحاولوا مع المجامبلت لحث بعضيـ البعض إلظيار مواىبيـ . 
( تميد المشيد لمقائيـ ، ويتبع 14-1المحادثة التمييدية  بيف األثنييف ) األبيات 

( ، الذى فيو يصؼ الكأس المزيف أو   63 -15بخطاب طويؿ مف ِقبؿ راعى الماعز )
θηζζύβηνλ   (27- 60  الذى سيعطيو إلى "ثيرسيس" إذا غنى أحزاف " دافنس" لو )

، عندما تنتيى األغنية راعى  (33)( 146 -64) يستجيب  "ثيرسيس" بأداء األغنية  
                                                               (34)يينئ "ثيرسيس" ويعطيو  الكأس .   الماعز

و" ربات    Πάνأما عف اليدايا ، فيى مثؿ الجوائز فى المسابقة المجازية مع "باف"  
فيى ثنائية فى الميزة . اليدية األولى: ىى الحميب ) مع عدـ  Μοῦςαιالشعر" 

امتبلكو ( ماعزة التى ، مثؿ البقرة المقدمة مبدئيًا مف ِقبؿ "مينالكاس" فى قصيدة 
  ىذه(35)( ،26-25. 1الرعويات ؿ"فيرجيميوس" ، تعطى حميبًا مرتيف فى اليـو ) 

الرعوية . أما اليدية األخرى اليدية ىنا كما فى أماكف أخرى ىى مرادفة لمخصوبة 
ىى الكأس الذى يظير كشئ ممحمى فى األصؿ مف حيث أف موضوعاتو تنبع مف 

 (36)دروع " أخيميوس" و" ىيراكميس". 

أما عف وظيفة الوصؼ التصويرى فنجد أف "ثيوكريتوس" يستخدمو فى عدة طرؽ       
: الفحص الدقيؽ  الثانىفنية. إنو كبًل مف جائزة مادية ووسيمة لمناقشة نواياه ال  األول

لبعض المشاىد التى نجدىا عمى الكأس توفر نظرة ثاقبة داخؿ أجندة "ثيوكريتوس" 
: توفر المفتاح البتكار "ثيوكريتوس" الشخصى مف ىذا النوع . بشكؿ الثالثالشعرية. 

عاـ وظيفة الوصؼ التصويرى تعتبر كعوالـ مصغرة رمزية التى تعمؿ عمى التأكيد 
فكار الموجودة فى القصيدة ككؿ . أيضا  قد يظير الوصؼ التصويرى ، ربما عمى األ

لفعؿ مااليزيد عف زخرفة عف زخرفة النص، فإنو مف الواقع يدعو الجميور لفحص 
موضوعات القصيدة مف نقطة مختمفة عف طريؽ التصعيد مؤقتًا مف الفعؿ الرئيسى 

 (37) بقية القصيدة .لمقصيدة ، وخمؽ مساحة العبلقة بالتسمسؿ الزمنى ل
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   وصؼ الكأس-أ
، (38)فى القصيدة الرعوية األولى يقدـ راعى الماعز ؿ"ثيرسيس" كأس مزخرؼ      

( يمكف تقسيمو إلى ثبلثة أجزاء الجزء 60-27األبيات المشيرة إلى الكأس نفسو )
األوسط يمكف نفسو تقسيمو إلى ثبلثة ، الذى أعطى الوصؼ التصويرى التركيب 

 : التالى
( ، الزخارؼ النباتية 8-27( رائحتو ،شكمو ، تجديده ) 31-27المقدمة )  -1

(29-31. ) 
 ( :54-31الثبلث مشاىد )  -2

 (8-32المرأة ورجميف )  . أ
 (44-39الصياد المسف )  . ب

 (54-45ج. الصبى وثعمبتاف ) 
( ، طبيعة الكأس  56( : سبب وجود نبات األقنثوس )60-55الخاتمة )  -3

 .(39)( 60-58مة الكأس وتاريخو ) ( ،قي57العجيبة ) 
 (  : 28- 27يبدأ راعى الماعز وصؼ الكأس عمى النحو التالى ) األبيات      

θαὶ βαζὺ θηζζύβηνλ θεθιπζκέλνλ ἁδέη θεξῷ,  
ἀκθῶεο.  

 " كأس عميؽ ، مجمى بالشمع النقى ، ذو مقبضيف"  
ىذه   θηζζύβηνλ(:27البيت ) فى يبدأ الموضوع الرئيسى لموصؼ التصويرى 

. وربما (40)الكممة قديمة  يعتقد عموما مف ِقبؿ عمماء المغة أف تكوف غير يونانية 
تعنى أصبًل  وعاء مصنوع مف خشب المببلب ولعمو مف الخطأ وبالتالى إلى استنتاج  
مف الكممة ذاتيا ألى شكؿ معيف لمكأس ، ولكف األستدالالت يمكف استخبلصيا مف 

 (41).ليذا النموذج الخاص لشكؿ كاف يدور فى ذىف "ثيوكريتوس" وصؼ "ثيوكريتوس" 

وكاف مرتبطًا بالريؼ فالكممة  ،ىذا وعاء المببلب الرعوى الخشبى يناسب النوع الرعوى 
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وجدت فى ممحمة "األوديسية" مرتيف األولى:عندما قدـ "أوديسيوس "  كأس ممئ بالنبيذ 
خدمو "إيومايوس" لخمط الخمر ( ،والثانية : است346. 9إلى الكيكموبس  ) 

   .(42)( 25. 16ؿ"أوديسيوس" ) 
( βαζύ 27)بعد ذلؾ يقدـ راعى الماعز الدالئؿ التالية : ) الشكؿ ( ىو عميؽ     

وذلؾ ىو وصؼ الفت جدًا لتمؾ الكؤوس الرعوية  (43) (ἀκθῶεο 72 )وذو مقبضيف 
، وطبقًا ؿ"فميموف" كاف لو (44)التى الرعاه القدامى يمبلؤنيـ فى بعض األحياف والمبف 

مف  ؛ ) المادة( مصنوع مف الخشب )كما ىو واضح(45)مقبض واحد 
(θεθιπζκέλνλ ἁδέη θεξῷ 27" مجمى بشمع نقى البيت) و(ἔηη γιπθάλνην 

πνηόζδνλ( ىو مزيف بنبات 28" والرائحة التزاؿ فى المنحت البيت )(  ؛ ) الزخرفة
( ، 54 -32( ، الثبلث مشاىد ) 55) األقنثوسنبات ، (46)( 31-29المببلب ) 

 δύνاستخدامو( يجب أف يكوف واسعًا بما فيو الكفاية ليسع سطميف مف المبف ))
πέιιαο 72 )    ( ويمكف أف يستخدـ كقرباف إلى ربات الشعر ،ζπείζσ ηαῖο 

Μνίζαηο 144 )(47) ويستخدـ "ثيوكريتوس" نفسو فى ىذه القصيدة الرعوية .
، 55"قدح" )  δέπαοميَحمثؿ  θηζζύβηνλمصطمحات بديمة لكأس المببلب  

 " ٗػاء" ζθύθνοىى بالتاكيد محايدة تماما ، وكممة  مف ِقبؿ راعى الماعز (149
"ثيرسيس" ويبدو أف ىذه الكممة ىى أكثر المرادفات المقبولة عامة  مف ِقبؿ( 143)

كوعاء عديـ  ζθύθνο، ٗىقذ حذد ػاىٌ اآلشاس اىحذيس ميَح  θηζζύβηνλلكممة  
كأس الخمر  ζθύθνοدعوا  Αηνιία  ا"ويقاؿ أف أىؿ "أيولي (48) الساؽ عميؽ .

 (49)عميؽ ذو مقبضيف . 

يشمض ساػٚ اىَاػض ػيٚ اىؼَو راذٔ فٚ  θηζζύβηνλبعد قيامو بتقديـ لمحة عف    

 ( :72-72األتياخ ) 
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λενηεπρέο, ἔηη γιπθάλνην πνηόζδνλ 
ηῶ πεξὶ κὲλ ρείιε καξύεηαη ὑςόζη θηζζόο, 

 "                         ، اليزاؿ يفوح منو عطرا مف منحت ) النقش(حديث الصنع"        
يعطى "ثيرسيس" لمحة عامة عف صفات الكأس األسياسية ىناؾ شيئاف يبرزاف فى    

مقارنة مع األوصاؼ التصويرية األخرى أواًل : االىتماـ عمى مايخرج مف رائحة الفتة 
ونجد  (50)(  θεθιπζκέλνλ ἁδέη θεξῷ 27لمنظر : الكأس ُيجمى بشمع نقى )

" يجمى"( ىو المصطمح المناسب لجمى الكؤوس  θεθιπζκέλνλأف اسـ الفاعؿ )
واألوعية األخرى ويبدو أنيا تعنى لطبلء أو النقع مع الشمع . والغرض ىو جعؿ 

غير نافذ ) محكـ( لمنع السائؿ مف تفكيؾ سطح الخشب ، وربما لتغميؽ الكأس 
 وكذلؾ الختبار ماإذا كاف النبيذ مغشوشًا بالماء عند صبو داخؿ خشب (15) الموف.

 اليضاه  كما أنو   (17)المببلب ، والذى يسمح لمنبيذ لمنفاذ مف خبللو ويحتفظ بالماء . 
(  فالتركيز ىنا عمى ἔηη γιπθάλνην πνηόζδνλ  28تفوح منو رائحة المنحت ) 

الرائحة مناسب لمكائف الخشبى حديث الصنع ، وربما الكأس مخبئ فى مكاف ما فى 
( ἔηη γιπθάλνην πνηόζδνλ  28) عباءة راعى الماعز . ثانيًا : رائحة الكأس 

" حديث الصنع " ىذه الصفة ربما تممح  (λενηεπρέο72)متصمة بحداثتو : فالكأس 
اىَضخشف فٚ اىرقييذ  θηζζύβηνλا الوصؼ التصويرى األوؿ ؿإلى الحقيقة أف ىذ

 (15)األدتٚ . 

مف أف راعى الماعز يؤكد عمى حداثة الكأس فإنو لديو تاريخو .فراعى عمى الرغـ    
 ( 60-57الماعز يروى تاريخو بعد وصؼ الصور عمى الكأس ) األبيات 

ηῶ κὲλ ἐγὼ πνξζκεῖ Καιπδσλίῳ αἶγά η᾽ ἔδσθα 
ὦλνλ θαὶ ηπξόεληα κέγαλ ιεπθνῖν γάιαθηνο: 

νὐδέηί πσ πνηὶ ρεῖινο ἐκὸλ ζίγελ, ἀιι᾽ ἔηη θεῖηαη 
            ἄρξαληνλ.  
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اآلف بالنسبة ) لذلؾ الكأس( لمراكبى مف " كاليدنا" اعطيو ثمف ماعز و)قطعة( "  
 جبف كبير مف الحميب األبيض ولـ تممسو شفتى ابدًأ فيو اليزاؿ طاىرًا "

لمالؾ السابؽ لمكأس ليس بطبًل أسطوريًا أو بطمة ولكف مراكبى مف جزيرة فا   
 "قوص"جزيرة"كاليدنا" ،وىى جزيرة أو قميؿ مف الجزر قبالة الساحؿ الشمالى الغربى ل

Κῶο.  لخمؽ  أولا أما عف األسباب وراء سرد راعى الماعز لتاريخ  الكأس فيو :
:  ثانياا وذلؾ لتحولو إلى شئ ذو قيمة .صورة الكأس التى ىى إيجابية قدر اإلمكاف 

: ثالثاا ( .28-27راعى الماعز يعد "ثيرسيس" بالكأس الذى ىو سمة جديدة ) األبيات 
أمصش اعرحقاقاً  θηζζύβηνλ( يجعؿ اؿ 54-29الجميمة ) األبيات  مع وصفو لمصور

( أّٔ ىٌ νὐδέ ηί πσ 12) ىيَينيح .ساتؼاً: ساػٚ اىَاػض يغاسع تئضافح تشنو قاطغ 

  (15) ( .26-12ييَظ شفرئ ) األتياخ 

بعد ذلؾ يبدأ راعى الماعز بالحافة وعمى الرغـ مف أنو يبقى غامضًا عمى        
الموقع الدقيؽ ألنماط الزخرفة عمى الكأس فيو محدد حوؿ نوع النباتات التى تشكؿ 

 ىذه الزخرفة وىى ثبلثة زخارؼ نباتية كالتالى :
 ( :30-29األبيات  نبات المببلب ) (1

ηῶ πεξὶ κὲλ ρείιε καξύεηαη ὑςόζη θηζζόο,  

θηζζὸο ἑιηρξύζῳ θεθνληκέλνο 

ٗػيٚ حافاخ ) اىنأط( ٍِ أػيٚ ييرف اىـــــــــيثالب اىَ٘شٚ تصـَاس اىــر٘خ  "

  (11) اىزٕثيح "

وىناؾ تساؤؿ ماىى عبلقة نبات المببلب بثمار التوت الذىبية وأيف جاءوا عمى   
، أف  Cholmeleyالوعاء؟ المعنى العاـ واضح وكما يقوؿ األستاذ " كولميمى"   

المببلب وثمار التوت الذىبية أختمطوا ، ومف المفترض أنيما شريطيف مف 
  (56)الزخرفة النباتية عمى السطح الخارجى لمكأس . 

 ( :31يشير راعى الماعز إلى المحبلؽ بموف الزعفراف ) البيت (2
θαξπῷ ἕιημ εἱιεῖηαη ἀγαιινκέλα θξνθόεληη. 
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  (   57) " ويمتؼ معو المحبلؽ الذى يبيج ) النفس( بثمراتو الزعفرانية"
أف راعى الماعز يصؼ نبات Gutzwillerوتسفمر "چلقدالحظت األستاذة "      

( كما لوكانت عمى قيد الحياة ولدييا شعور بالحيوية ، فالفعؿ  θηζζόοالمببلب )
(καξύεηαη  ىو فى زمف المضارع فى البناء األوسط مشيرًا أف نبات  29يمتؼ )

" يمتؼ"  فيو ضمنيًا يشير إلى    εἱιεῖηαηالمببلب يمتؼ حوؿ نفسو ، أما الفعؿ 
" الذى يبيج نفسو" تستخدـ  ἀγαιινκέλαذاتية  الحركة.أما اسـ المفعوؿ 

مرتو ذات الموف ػػػػػػػػػػػػػػػػث معلؤلشخاص أو الحيوانات فنبات المببلب يشعر بالبيجة 
  (58) .الزعفرانى

 ( :55أما عف نبات األقنثوس ) البيت (3
παληᾷ δ᾽ ἀκθὶ δέπαο πεξηπέπηαηαη ὑγξὸο ἄθαλζνο  

 (59)" وفى كؿ مكاف حوؿ الكأس كاف نبات األقنثوس المتيدؿ منثورا " 
ىنا نجد نبات األقنثوس عمى السطح الخارجى لمكأس ويزينو فػػى شػػػػػػػػػكميف      

مختمفيف ، قد يعطى ىيكؿ الوعاء مع لفائؼ بأشكاؿ حمزونية تشبو األرابيسؾ ، أو 
عدة الكأس . وبالتالى خارج الكأس لديو أنيا تكوف ممثمة فى أوراؽ كبيرة بدء مف قا

  (60) .انبيف ، وأعبله شريط المببلبػػػػػػػػػػػػػقاعدة عمى الجػػػػػػػػػػػػأوراؽ األقنثوس تنتشر مف ال
أما عف وضع المشاىد الثبلثة التى نحتت عمى الكأس . الكؿ يبدأ مع مؤشرات    

" مع تمؾ"   ηνῖο δὲ κεηά( ،   32" لكف داخؿ " ) البيت  ἔληνζζελ δέمكانى 
( . 45" وبعد قميؿ مف.." )البيت  ὅζζνλ ἄπσζελ’ηπηζὸλ δ( ، و 39) البيت 

ىذه المؤشرات المكانية المشارة إلييا غامضة  إلى حد ما وتوحى أف ىذه المشاىد 
الذى أدى إلى  ἔληνζζελقريبة مف بعضيا البعض. ولكف ىناؾ جداؿ حوؿ الظرؼ 

 منيا :العديد مف التفسيرات 
                                                                                                                                                                                                                                                        ἔληνζζελحدد بعض العمماء المشاىد فى داخؿ الكأس استنادا لمظرؼ  (5
           ومع ذلؾ فإف عمؽ الكأس يستبعد أى زخرفة فى الداخؿ .         
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تعنى أما داخؿ  ἔληνζζελأف المشاىد المنحوتو عمى خارج الكأس وأف  (7
المنطقة المحصورة تحت الحافة بيف نحت الحافة ونحت القاعدة داخؿ شريط 

 (61)الزىور.
مف الواضح مف تعداد المشاىد الثبلثة أنيا قريبة مف بعضيا البعض ، وأف  (5

أعادة التشكيؿ الذى يضع مشيد واحد فى الداخؿ واثنيف عمى السطح 
 الخارجى لمكأس، حكـ عمييا بالمغة المستخدمة مف ِقبؿ "ثيوكريتوس". 

يبلموتز"  ڤتشكؿ أثنيف مف المشاىد الثبلثة ، كما يرى األستاذ " (5
Wilamowitz  ُحمى متدلية مناسبة ومتناسقة مع بعضيا البعض ) المرأة ،

بيف الرجميف ، ُتوازف بما فيو الكفاية مف ِقبؿ الصبى بيف أثنيف مف الثعالب،أما 
 المشيد الثالث فيو عمى خارج الكأس ، وىذا التشويش ميؤوس منو. 

ويجب أف اليترؾ الترتيب مجاؿ لؤلقنثوس الذى يقاؿ أنو يغطى الكأس كمو  (1
 (62)يفترض طبيعيًا أف يأتى عمى الخارج .

تعنى بيف شريط المببلب وشريط األقنثوس لكنو أمر  ἔληνζζελقد يفترض أف  (2
اليصدؽ أف ثبلثة مشاىد يجب أف توزع بيف شريطيف . فالمشاىد داخؿ شريط 

 (63). المببلب الذى يمتد عمى مدار حافتو
وبالرغـ مف ىذه التفسيرات  إال أف التفسير المنطقى ىو يجب أف يكوف داخؿ  

وأنا اتفؽ مع ىذا  (64)الذى يعنى "داخؿ" ἔληνζζελالكأس وذلؾ وفقًا لمظرؼ 
ونجد أف استخداـ النباتات والزىور ىى سمة مف سمات الفف التفسير المنطقى.

 (65) السكندرى الذى تأثر بدوره بالفف المصرى. 
 : (56)  البيتأما عف      

αἰπνιηθὸλ ζάεκα· ηέξαο θέ ηπ ζπκὸλ ἀηύμαη..                 
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ناظريف ويدىش لمرآىا راعى أنيا حقًا كأس تسر ال"    
نيا   (66) . ألعجوبة  تُذىؿ النفس وتحير الفؤاد !"  الماعز، وا 

عجوبة  عالـ أفى ىذا البيت   يخاطب راعى الماعز "ثيرسيس" بأف الكأس ىو       
راعى الماعز ، فيو يدىش قمبؾ كمعجزة .مع تمؾ الكممات ُيقيـ راعى الماعز الكأس 

ٕ٘ اىَؼياس فٚ اى٘طف اىرظ٘يشٙ فٖ٘ يؤمذ ػيٚ  ζέακαذكر كممة "  ككؿ .

إلى كائف يستحؽ امتبلؾ "ثيرسيس" . فى نفس اىطثيؼح اىفشيذج ىينأط ٗتاىراىٚ يح٘ىٔ 
ة ىزلية لمكأس : الكأس ىو أعجوبة لكف واحد مف الوقت البيت يحتوى عمى مبلحظ

 (67)  (.αἰπνιηθὸλ ζάεκαالعالـ الرعوى )

  وصؼ المشاىد -ب
يجسد "ثيوكريتوس" عدد مف الموضوعات وتقنيات الجمالية اليمينستية داخؿ     

. فيو يصؼ ثبلثة مشاىد عمى (68) ( 32البيت ηέηπθηαηُرسمت   ) التىالكأس  
( صياد مسف  39البيتηνῖο δὲ κεηὰالنحو التالى : امراة ورجميف ، وبجانبيـ  ) 

 ηπηζὸλ δ᾽ ὅζζνλيجمع شبكتو إللقائيا ، وبالقرب مف الصياد المسف تمامًا  )
(  الصبى وأثنتاف مف الثعالب . فيذه المشاىد الثبلثة تعد مف ميزة الفف فى 45البيت

. فيـ جميعًا مشاىد يومية أثنيف منيما صورا نوع الحياة التى ييمنستىالعصر ال
بينما المشيد الثالث ، المرأة المتكبرة التى يتودد إلييا  وصفت فى القصائد الرعوية ،

أثنيف مف العشاؽ ، تجد كثير مف األصداء فى الحاالت المعروضة فى القصائد 
 بالتفصيؿ:وفيما يمى المشاىد الثبلثة  (69)  الرعوية.

 ( 38-32المشيد األوؿ ) األبيات  
  ἔληνζζελ δὲ γπλά, ηη ζεῶλ δαίδαικα, ηέηπθηαη، 

ἀζθεηὰ πέπιῳ ηε θαὶ ἄκππθη· πὰξ δέ νἱ ἄλδξεο 
θαιὸλ ἐζεηξάδνληεο ἀκνηβαδὶο ἄιινζελ ἄιινο 

λεηθείνπζ’ ἐπέεζζη· ηὰ δ’ νὐ θξελὸο ἅπηεηαη αὐηᾶο· 
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          ἀιι’ ὅθα κὲλ ηῆλνλ πνηηδέξθεηαη ἄλδξα γέιαηζα         
ἄιινθα δ’ αὖ πνηὶ ηὸλ ῥηπηεῖ λόνλ· νἳ δ’ ὑπ’ ἔξσηνο 

δεζὰ θπινηδηόσληεο ἐηώζηα κνρζίδνληη.           
وبالداخؿ ُرسمت ) صورة( امرأة ، وكأف اآل لية ىى التى أبدعت صورتيا ،يمفيا "     

يقؼ رجبلف شعرىما طويؿ وجميؿ ،  إزار ،وبشريط تمؼ ) شعرىا( . ومف حوليا
ى بااًل لما يقوماف بو مف يتعاركاف وكؿ منيما يحادث اآلخر . غير أنيا التُمق

، مكتفية بالنظر إلى أحدىما وىى تبتسـ ، ثـ تصرؼ انتباىيا عنو إلى زميمو تصرفات
 ، فى الوقت الذى كاف منيما يقاتؿ زميمو عبثًا ، وقد غارت عيونيما مف فرط الرغبة

                                                                (70) " واالشتياء .
فى ىذا المشيد ىناؾ ثبلث شخصيات ، امرأة واحدة محاطة مف ِقبؿ أثنيف مف     

وصفى : ىناؾ ثبلث عبلمات مكانية  تنظيـ نصى( لدييا 5-32الرجاؿ . األبيات ) 
(ἔληνζζελ  32" وبالداخؿ ( ، )πὰξ δέ ( ، و )   33البيتἄιινζελ ἄιινο 

. ( 34" بالتعاقب البيت   ἀκνηβαδίο( . وكذلؾ ظرؼ المكاف )34" اآلخر البيت 
( والرجاؿ 33"يمفيا"  ἀζθεηάأيضًا تمؾ األبيات تحتوى عمى تفاصيؿ مرئية فالمرأة )

(θαιὸλ ἐζεηξάδνληεο   كذلؾ بالنسبة 34" شعرىما طويؿ وجميؿ " البيت . )
( لدييا نظاـ زمنى متعمؽ بالنص مما يعنى أنو يعرض تسمسؿ 8-36األبيات ) 

 ἀιι’ ὅθα( :  7-36األحداث ، ُأوضحت  مف ِقبؿ الظروؼ الزمنية فى األبيات ) 
κέλ … / ἄιινθα δ’ αὖ   فى الوقت الذى كاف..../  اآلخر .....( ،كذلؾ  "

( ُيحور مف اسـ الفاعؿ 38) البيت  " ى٘قد ط٘يو"δεζάنجد الظرؼ الزمنى 
θπινηδηόσληεο . (                                                                        71)  " ٗقذ غاسخ ػيَّٖ٘ا 

( عمى أنيا 33-32ننتقؿ اآلف إلى الصورة فراعى الماعز يبدأ بالمرأة ) األبيات     
أف ىذا ىنا ونجد  (72)( اآللية32البيت  δαίδαικαشئ مف ىذا القبيؿ كما صنعتيا )
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فالجذع ربما يقود إلى أفتراض أف الكممة ىى ببساطة   δαίδαικαأوؿ ظيور لكممة 
" ، زد عمى ذلؾ أف ىذه الكممة تقدـ  مصنوع"    δαίδαινο مجرد بديؿ وزنى لمصفة

لنا األختيار أنيا امرأة مف ابتداع اآللية أو ىى أكثر مف ذلؾ تمثاؿ لآللية .ويبدو أف 
تَؼْٚ "ٍظْ٘ع تذقح" ٍٗغ رىل فئُ اىَشأج ىيغد  ἀζθεηὰىذه الكممة تأثرت بكممة 

وىنا  تساؤؿ  ىؿ ىذا يعنى أنيا  ζεῶλ δαίδαικαفيى   δαίδαικαمجرد  
كانت مف صنع اآللية أو أنيا تبدو مثؿ اآللية أو أف تصويرىا عمى الكأس يشبو 

وىناؾ ميؿ نحو التفسير األوؿ بناء عمى األشارة إلى العمؿ اليدوى لآللية ؟ 
 " γπλά, ηηإلى الصناعة ، والصناعة تنطوى عمى الصانع . إذف    καالبلحقة

ζεῶλ δαίδαικα . ىذه المرأة قد ارتدت    (73)  " تعنى المرأة التى صنعيا اآللية
ىى حمية لمرأس تربط الشعر   ἄκππθηونجد اف كممة (74)ا وشريط يمؼ شعرى العباءة 

  (75). وكانت أحيانا مف المعدف 

( نجد أف "ثيوكريتوس " يفسر بداًل مف 36 -34بالنسبة لؤلبيات الثبلث التالية )      
فى أكثر مف أى مكاف آخر فى روايتو عف الكأس ، حيث نجد عمؿ الفف الوصؼ 

بعد ذلؾ يحدد  (76) يمكف أف يشير فقط إلى الفعؿ المتعاقب فى جزء الشخصيات .
مكانيًا الرجاؿ )وىـ عشاؽ مف الشباب الذيف يحاولوف دوف جدوى الختراؽ تجربة 

الخارجى ليس فقط لمكأس بشعر طويؿ جميؿ ىنا التركيز عمى المظير   (77)الحب ( 
ولكف أيضًا لمشخصيات فى المشيد األوؿ التى توصؼ فالمراة ترتدى العباءة وحمية 

أيضًا أضافة "ثيوكريتوس" لعبارة  ( 78) شعرىا ،وُيصور عاشيقيا بشعر طويؿ وجميؿ .
θαιὸλ ἐζεηξάδνληεο  ذوى شعر طويؿ وجميؿ " ىى مبلحظة غير ىامة "
سؽ المونى بالصورة ػػػػػػػػػػػالشخصيات ولكنيا ذات صمة بالنلمقصة المروية مف ِقبؿ 

 πὰξ δέ νἱبعد ذلؾ ىؤالء الرجاؿ وجيًا لوجو ليذه المرأة فيـ بجانبيا )  (79)المثيرة. 
( ىنا راعى الماعز 34البيت  ἄιινζελ ἄιινο( واحد عمى كؿ جانب )33البيت

يركز عمى األفعاؿ التى تشارؾ فييا الشخصيات فيو يوضح أف الرجميف يتحدثوا 
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( 34-33ىذه األبيات ) (80) (  واحد يمو اآلخر .  34البيت ἀκνηβαδίοبالتناوب)  
تعرض صراع عنيؼ فييا تحويؿ لغة " ىوميروس" مف ِقبؿ الشاعر السكندرى إلى 

لـ يوجد لو سابقة فى الوصؼ التصويرى المبكر . نقطة ىذا مشيد صراع مثير 
التجاوز يتمثؿ في تسميط الضوء عمى أىـ ابتكار ؿ"ثيوكريتوس" فى معالجتو 
لمموضوعات الممحمية : فاستبدالو الموضوع الممحمى بالشيوانى و ُبعده عف الصراع 

والشعرية . السباقى مف أرض المعركة إلى عالـ كؿ يوـ مف المنافسة الغرامية 
فالصراع بالكممات يمكف أف يشير إلى التنافس فى أبيات سداسية التفاعيؿ فى خطاب 
بسيط وتػػػػػػػػػوقع مسػػػػػػػػػػػػػابقات مف الميارة الشعرية التى صورت فى كػػػػػػػػػػػػػػػػثير مف قصائده 

مف  (81) " بالتناوب" يؤكد ىذا االنطباع. ( ἀκνηβαδίοالرعوية ،فاستخداـ الظرؼ ) 
الواضح أف تمؾ الكممات التى كاف ينطؽ بيا الرجميف التممس قمبيا فيى التتأثر بما 

( وىذا يشير إلى وجود أكثر 7-36يقولو الرجاؿ وىذا واضح مف أفعاليا فى األبيات )
تصرؼ انتباىيا  بدليؿ أنيا تنظر إلى واحد منيـ ،  ثـ (82) مف عدـ االكتراث البشرى

  (83)إلى اآلخر
ثـ تبتسـ بمرح عمى الجيود الفاشمة ألثنيف مف العشاؽ وىذه االبتسامة الظاىرية لممرأة  

. ومف ثـ يعيد راعى الماعز (84)تدؿ عمى رضاىا الداخمى فى إدارة صد حب الرجاؿ
 νἳة )النظر إلى الرجميف : فنتيجة لمكممات التى ينطقوف بيا أصبحوا ذوى عيوف غائر 

δ’ ὑπ’ ἔξσηνο  ىنا "إيروس"  (85)( بسبب الحب وىذا يعنى العمؿ دوف جدوى
Ἔξσο   جسد أـ ال ،فيو قوة عظيمة فى الشعر اليمينستى والفف ، وتأثيره واقعى

 .ىنا.فالمتودديف ىـ منتفخى العينيف ، لدييـ ،كما نقوؿ فى لغتنا أكياس تحت عيونيـ 
.وىذه التفاصيؿ كانت شائعة فى نحت الصورة فى تمؾ الرجاؿ ىنا يعانوف مف األرؽ 

   ἐηώζηαأخيرًا النتيجة المحتممة لممشيد فيـ يعمموف دوف جدوى ) (86) الفترة .
κνρζίδνληη يوحى ىنا الػػػػػػػػػػػػػػػصراع بتعب وليس بػػػػػػػػػػػػػػػغرض لؤلىتماـ    (87) (52اىثيد
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"ثيوكريتوس" الرعوية يتناوؿ كؿ الحب لمجنس اآلخر ىكذا نجد فى قصائد  بالمرأة.
المحكوـ عميو باألحباط فموضوعات الحب عنده ىى بديبًل مناسبًا لؤلبطاؿ : فتأكيد 
"ثيوكريتوس " المميز فى معالجتو لمحب ربما يكوف مشروطًا بطابع التقميد البطولى 

رغبة . فالمشيد األوؿ الذى إليو يتفاعؿ مع عذاب الحرب يمكف استبدالو فقط بعذاب ال
عمى الكأس ىو قادر عمى تصوير موضوعيف رئيسيف عند "ثيوكريتوس" ىما: اإلحباط 

  (88) الجنسى والمنافسة المفظية بالتناوب مع العشاؽ.
 ( :44 -39المشيد الثانى ىو أسيؿ فى التصوير ) األبيات 

ηνῖο δὲ κεηὰ γξηπεύο ηε γέξσλ πέηξα ηε ηέηπθηαη 
ιεπξάο, ἐθ᾽ ᾇ ζπεύδσλ κέγα δίθηπνλ ἐο βόινλ ἕιθεη 

ὁ πξέζβπο, θάκλνληη ηὸ θαξηεξὸλ ἀλδξὶ ἐνηθώο. 
θαίεο θελ γπίσλ ληλ ὅζνλ ζζέλνο ἐιινπηεύεηλ: 
ὧδέ νἱ ᾠδήθαληη θαη᾽ αὐρέλα πάληνζελ ἶλεο 
θαὶ πνιηῷ πεξ ἐόληη, ηὸ δὲ ζζέλνο ἄμηνλ ἅβαο 

              وعمى مقربة مف ىؤالء كاف ىناؾ صياد ُمسف وصخرة وعرة ، يقؼ فوقيا " 
الرجؿ المسف وىو يطوى شبكتو الكبيرة بحماس استعدادًا لطرحيا مف جديد ،وىويبذؿ 

إلنساف أف يقوـ بو .حتى إنو برزت عروؽ رقبتو وغدت نافرة  يمكفأقصى ُجيد 
يب شعره ، فإف قوتو كانت تماثؿ قوة منتفخة .ورغـ أنو كاف شيخًا قد خط الش

                                                                                                         (89) الشباب."

ىنا اليوجد تعارض بيف  (90) فى ىذا المشيد صياد مسف والصخرة الوعرة .    
فالمناظر الطبيعية المتروكة الغير منظمة تظير فى ، (91)التصوير المرئى والسرد 

النحت البارز فى ىذه الفترة فالصيادوف ىى موضوعات شائعة فى كبًل مف الشعر 
                                                                        (92) والفف.
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-43( ، األبػػػػػػػػػػػيات ) 41-39ات ) النص لديو تنظيـ نػػػػػػػػػػصى وصػػػػػػػػػفى فى األبي   
( ، زمف المضارع 43، 39األبيات  ηέηπθηαη(.فزمف المضارع التاـ يظير ) 4

( . أما عف العبلمات 40يطوى البيت ἕιθεη)   الوحيد يشير إلى الفعؿ المستمر 
" وعمى مقربة مف ىؤالء" ( .  ηνῖο δὲ κεηὰ) 39المكانية   تظير فى البيت 

( ، 39) البيت   ιεπξάοنبلحظ أيضًا التفاصيؿ البصرية التالية : الصخرة الخشنة 
) البيت  πνιηῷيشير ككؿ إلى عضبلتو المنتفخة ، شعره األشيب  43البيت 

( ، أما بالنسبة لمتفاصيؿ األخرى ، الرواى 40البيت κέγα(،وشبكتو الكبيرة )  44
ىنا  ، (93) (41البيت  πξέζβπο، 39البيت  γέξσλالصياد مسف ) يؤكد مرتيف أف

يتـ وضع الكثير مف التركيز عمى جيود الرجؿ المسف لسحب شبكتو فضبًل عف 
 ηὸ δὲ ζζέλνο ἄμηνλ( وقوتو الشبابية ) πξέζβποو  γέξσλالتبايف بيف عمره )

ἅβαο يربط ىذه الصورة بالقادمة وتشير أيضًا إلى عمر  45البيت  (94) ( .44البيت
 ( .  ἁιηηξύηνην γέξνληνοالصياد ويضيؼ أنو منيؾ مف البحر )

الصورة التحتوى عمى تسمسؿ األحداث ، لكنيا تشير إلى الحدث فى المستقبؿ      
 ἐο( . أما عف   40فقط فعؿ واحد ُيصؼ شغفو بحمؿ شبكة الصيد الكبيرة ) البيت

βόινλ  فمقد ترجميا معظـ العمماء بالصنارة الممقاه فى تمؾ الحالة الشبكة يمكف أف
: تشير إلى اليدؼ  األول  ἐο βόινλتكوف فى الماء فارغة . وىناؾ تفسيراف ؿ  

مف الفعؿ الحالى لمصياد . راعى الماعز يشير إلى حدث فى المستقبؿ ) اصطياد 
تشير  ἐο βόινλ:  الثانىالسمؾ( وينشأ مف الفعؿ الحالى بشكؿ طبيعى لمصياد .

إلى فعؿ المستقبؿ ) القاء الشبكة ( الذى ىو ليس جزء مف الفعؿ الحالى . وفى كمتا 
ىو  (1ز يشير إلى شئ غير مبيف عمى الكأس وتفسيرذلؾ الحالتيف راعى الماع

الرجؿ الذى يصطاد بشبكتو فى الماء ىو ييدؼ  (7تصور أنيا منحوتو عمى الكأس .
 .(95)بشكؿ طبيعى لمصيد 
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فقد سبؽ أف ذكرنا أف الحركة والواقعية ىى العناصر  -أما بالنسبة لعنؽ الصياد     
لصفات التى تعزو إلى العمماء بناء عمى األساسية لمفف السكندرى وغيرىا مف ا

ىنا يعبر "ثيوكريتوس"  -المبلحظة والتحميؿ الذى أدى إلى فرع جديد مف فف التشريح
 . (96)عف ىذا التشريح متمثبًل فى عضبلت رقبة الصياد

نتساءؿ ىنا مف ىو الذى يتحدث إليو راعى الماعز ؟ تعتقد  42وفى البيت    
الفعؿ  نجدإلزالة أى شؾ و وتسفمر" أف الكممات تعنى "ثيرسيس" وحده چاألستاذة"
θαίεο . (97) " يمكنؾ القوؿ " يخاطب ثيرسيس وليس شخصًا مجيواًل   

( "الشعر األشيب "  θαὶ πνιηῷيحتوى عمى عبارة مسمـ بيا ) 44أخيرًا البيت    
تعنى "مسف" فحالة πνιηῷ فيى لـ ترسـ عمى الكأس وىناؾ العديد مف التفسيرات أف  

الوصؼ التصويرى تسمح لراعى الماعز برؤية األلواف وتخيؿ الشخصيات المنحوتو 
 (98) ككائنات حية .

ىكذا نجد المذىب الطبيعى لصورة "ثيوكريتوس" ىى نموذجية لبعض األتجاىات فى     
واقؼ العصر اليمينستى التى كثيرا ما تظير اىتمامًا فى تصوير جسـ اإلنساف فى م

مف اإلجياد البدنى وكذلؾ فى نقؿ صورة واقعية ألدنى الطبقات االجتماعية . فالصياد 
المسف ىو رمزًا لمموضوع الذى يسود شعر "ثيوكريتوس" : تقمبات الناس البسيطة وسط 
ظروفيـ المتواضعة ) مثؿ الشاب المتيـ فى القصيدة الرعوية الثانية ، المرتزقة فى 

بعة عشرة، أو ربات البيوت السيركوسيات فى القصيدة الرعوية القصيدة الرعوية الرا
 (99) الخامسة عشرة جميعيا قد ُرسمت مع مجموعة مف القصص .

 ( :54-45المشيد النيائى ىو أطوؿ الثبلثة ) األبيات           
ηπηζὸλ δ’ ὅζζνλ ἄπσζελ ἁιηηξύηνην γέξνληνο 
πεξθλαῖζη ζηαθπιαῖζη θαιὸλ βέβξηζελ ἀισά، 

ηὰλ ὀιίγνο ηηο θῶξνο ἐθ’ αἱκαζηαῖζη θπιάζζεη 
ἥκελνο· ἀκθὶ δέ ληλ δύ’ ἀιώπεθεο, ἃ κὲλ ἀλ’ ὄξρσο 
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θνηηῇ ζηλνκέλα ηὰλ ηξώμηκνλ, ἃ δ’ ἐπὶ πήξᾳ 
πάληα δόινλ ηεύρνηζα ηὸ παηδίνλ νὐ πξὶλ ἀλεζεῖλ 

θαηὶ πξὶλ ἢ ἀθξάηηζηνλ ἐπὶ μεξνῖζη θαζίμῃ. 
αὐηὰξ ὅγ’ ἀλζεξίθνηζη θαιὰλ πιέθεη ἀθξηδνζήξαλ 
ζρνίλῳ ἐθαξκόζδσλ· κέιεηαη δέ νἱ νὔηε ηη πήξαο 
νὔηε θπηῶλ ηνζζῆλνλ ὅζνλ πεξὶ πιέγκαηη γαζεῖ. 

وعمى بعد قميؿ مف ذلؾ الشيخ الذى أنيكو البحر كانت ىناؾ كرمة عنب "         
تتدلى عناقيدىا الوردية ، وثمة صبى صغير يجمس عمى حجر صمب يقوـ عمى 
حراستيا . وكانت تحوـ حولو ثعمبتاف ، إحداىما تجوس بيف صفوؼ الشجيرات جيئة 
وذىابًا ممتيمة مانضج مف ثمار العنب ، عمى حيف كانت األخرى تستخدـ كؿ مافى 
جعبتيا مف حيمة كى تستأثر بما فى حقيبة الصبى ، وكأنيا أخذت عمى نفسيا عيدًا 

ره .أما الصبى فكاف منيمكًا فى جدؿ أال تدع الصبى حتى تستولى عمى طعاـ إفطا
سمة بديعة يزواج فييا بيف عيداف الس مار وعيداف البرواؽ ، وكاف يمارس عممو فى 

                        (100) جذؿ وانشراح ، فمـ يمتفت إلى أعنابو ولـ يمؽ بااًل إلى حقيبتو ."
أبيات( فيويصور ثبلثة  9يحصؿ ىذا المشيد األخير عمى أكبر قدر مف األىتماـ ) 

شخصيات ،كما فى الصورة األولى صبى صغير يجدؿ سمة بديعة و ثعمبتاف أحداىما 
.  (101)تذىب لعناقيد العنب ،واألخرى تػػػػػػػػػػػغرى بػػػػػػدىائيا لبلستيبلء عمى حقيبة الصبى 

فالمشيد ىنا استعارة واضحة لتأليؼ الشعر مف ِقبؿ الشاعر ، ويعتبر الصبى ىنا  
. وكما ركز راعى الماعز بشكؿ مباشر عمى صورة اإلنساف فى (102)رمزًا لمشاعر

( صورة اإلنساف وعنصر العرض فى الصورة الثانية 32الصورة األولى ) البيت
الكرمة بعناقيد العنب الوردية  : ( فيو اآلف يقدـ العرض ذاتو40-39)األبيات 

 ( ،                                                                   46البيت)
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( 47البيت ἐθ’ αἱκαζηαῖζηالحجر الصمب الذى يجمس عميو الصبى )         
( . أما عف األشياء التى وجدت داخؿ 48البيت  ὄξρσοوصؼ عناقيد العنب  )  

( ، حقيبتو  ηὰλ ηξώμηκνλالتى أصبحت جاىزة لؤلكؿ )العنب العرض ىى 
(πήξᾳ و عيداف البرواؽ وعيداف الس  49البيت ) مار الذيف جدؿ منو الصبى سمتو
( كؿ ىذه األشياء لعبت دورًا فى األحداث. الصورة التحتوى عمى 3-52األبيات )

 θπιάζζεηتسمسؿ األحداث .فراعى الماعز يقدـ الصبى ألوؿ مرة كحارس )
( لكرمة العنب ، وصؼ أفعاؿ الثعمبتاف البلئى ىف عمى جانبيو ) األبيات 47البيت
( ذلؾ يحدث فقط فى وقت واحد . يعود راعى الماعز إلى الصبى فى 48-51

  ،  ( 52ؿ "البيت" يجد πιέθεη( حيث يستخدـ ثبلثة أفعاؿ ىى) 4-52األبيات ) 
( κέιεηαη  و53يعتنى البيت، )γαζεῖ لئلشارة إلى أفعاؿ 54بتيج" البيت " ي )

الصبى ، كذلؾ يستنتج حالة عقؿ الصبى فيو لـ يعتف عمى األطبلؽ بحقيبتو أو كرمة 
، فمـ يمتفت إلى أعنابو "    κέιεηαη νἱ νὔηέ ηη πήξαο, νὔηε θπηῶλالعنب )

دلو .فى ( . ولػػػػػػػػػػػػػػكف يوجو ُجؿ اىتمامو 4-53" األبيات قيبتوػػػػػػػػػػػػػولـ يمؽ بااًل إلى ح لج 
" يذىب جيئة وذىابًا " ( فالفعؿ  θνηηῇيستخدـ راعى الماعز شكؿ الفعؿ ) 49البيت 

( يدؿ عمى 48البيت ἀλάيوحى بالحركة المتكررة .وعند دمجو مع حرؼ الجر )
عمبة األولى تشارؾ فى الفعؿ الحركة طواؿ الوقت .فكأف راعى الماعز يقترح أف الث

أما الثانية فيى تتحايؿ لعدـ أعطاء الصبى فرصة حتى تداىـ خبز إفطاره  المتكرر .
( .فنوايا الثعمبة تنطوى عمى الحالة المستقبمية لؤلمور مثؿ اليجوـ 51-50) األبيات 

مة عمى حقييبة الصبى ، وبالتالى تشير إلى الحدث المستقبمى . أخيرًا يجدؿ الصبى س
( ذشيش أيضاً إىٚ اىحذز 17اىثيد θαιὰλ πιέθεη ἀθξηδνζήξαλبديعة لمجراد)

 (103)اىَغرقثيٚ . 

أف "ثيوكريتوس"  يستخدـ الصورة لشرح    Hunterولقد الحظ األستاذ "ىنتر"    
شعره فالصورة ىى نفسيا مظير مف مظاىر كيؼ يعمؿ الشعر ، فالصبى ُيفسر فى 
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لمشاعر الرعوى بسبب استخدامو مواد طبيعية لخمؽ " شئ كثير مف األحياف كتصوير 
فالصبى يجمس عمى حجر صمب يبتدع فنًا مثؿ الشاعر أما سمة  (104) جميؿ" .

الخارجى والسكانو وأنو الكركيت ، مثؿ الشعر، ىو أيضًا مجدوؿ .فيو الييتـ بالعالـ 
مؽ فاؽ قمقو فى الخ (54البيت γαζεῖيستغرؽ فى جدلو وخمؽ شئ جديد .سعادتو )  

استولى عميو أو الثعمبة التى نيبت لما يجرى مف حولو . فيو اليزعجو غذاءه الذى 
مف اليياـ واإلشتياؽ .كذلؾ نجد أف   الكرمة .فذلؾ األستغراؽ فى الخمؽ يوفر الراحة  

الخيوط المجدولة لعيداف السمار وعيداف البرواؽ معًا مثؿ الكممات المتشابكة فى 
يبدو واىنًا فى الحراسة الضعيفة المستوى لمكرمة ، مع ذلؾ ، ولكنو  الشعر ، فالصبى

( خالى مف اليـ . ونجد فى الفمسفة اليمينستية أف ىدفيا ىو  اليدوء  γαζεῖسعيد )
(ἡζ ρ-ία ٗاىغؼادج)(εὐδαηκνλία فى روح واحد ، فالصبى يتمتع بحرفتو ىو )

الحالة المثالية مف خبلؿ النسج ، مثاؿ ليذه الغايات الفمسفية . فيو يحقؽ ىذه 
فاالنتباه إلى حرفتو يسمح لو أف يكوف بمنأى عف شغب الثعالب .فى صورة الصبى 

كذلؾ نجد أف الوصؼ التصويرى  (105).  يظير الشعر كعبلج لمعالـ الخارجى وىمومو
يمفت اإلنتباه إلى التشابو بيف الصبى عمى الكأس الذى ييمؿ خيانة العممية ) حراسة 
الكرمة واألكؿ( لصالح فنو المبدع وبيف مختمؼ الرعاه الذيف يمارسوف بعضيا البعض 
فى مسابقات شعرية بداًل مف القياـ بواحباتيـ .كبًل مف الصبى والرعاه يركزوا طاقاتيـ 

  (106) فى الخمؽ الشعرى فى التفضيؿ عمى أمور أخرى .

أما عف لغة "ثيوكريتوس" فى ىذا المشيد المصغر فيى تبرز جاذبيتو مف خبلؿ     
بعد " وعمى "  ηπηζὸλ δ’ ὅζζνλ ἄπσζελالتأكيد عمى حجمو : فيو يبدأ مع   

) فتى صغير  ὀιίγνο ηηο( ،ثـ يمضى لتمقيب الصبى  45قميؿ مف ذلؾ .... البيت
تجسيد "ثيوكريتوس" لذوؽ ( وىذا 50) طفؿ صغير البيت ηὸ παηδίνλ( و 47البيت

فالطفؿ المرح جاء " طفؿ الفف "  Websterعصره الذى يدعيو األستاذ "ويبستر" 
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ليكوف الشخصية المناسبة لمشاعر السكندرى المخصصة لدعـ معايير االعتداؿ 
الفنى وتجنب موضوعات األدب الفخـ . وجدير بالذكر أف مغزى فف رسـ 
المصغرات عند "ثيوكريتوس" لـ تغب عف "فيرجيميوس" ، الذى يصور نفسو فى 

لصبى عمى نياية قصيدة "الرعويات " كمشاركًا فى مينة تشبو تمؾ الخاصة با
  ،  lūdēre( و )  παίγληνλ ،πόλνο)كأس المببلب مثؿ الجمع  بيف 

meditari  العمؿ والمعب . ولقد أصبحت مثؿ ىذه الفكاىة عند الشعراء )
 الرعوييف المتأخريف طريقة مميزة فى الييمنة عمى معالجة الموضوعات األخرى .

مف األشارات التصويرية :  ىكذا نجد أف ىذا المشيد يستحضر المزيج المعقد (107)
النسج كالتأليؼ الشعرى ، الػكريكيت كػػػػػػػػػنموذج لؤلغنية الحموة ، الطفؿ كرمز لميرج 

أخيرًا فى ىذا المشيد ليس ىناؾ صراع بيف التصوير  (108) السكندرى ورفض العظمة .
كأىداؼ  المرئى والسرد كما فى المشيد األوؿ ، عناقيد العنب والحقيبة يصوروا بسيولة

لمثعالب،وعمى عكس المشيد الثانى ، نحف ندرؾ أف راعى الماعز يفسر ، لكف يبدو 
  (109)أف تفسيراتو تنسجـ مع المعمومة المرئية . 

بعد تناوؿ محتوى المشاىد الثبلثة بالتفصيؿ يجدر بنا أف نوضح الصمة بيف   
ىذه المشاىد وبعضيا . فالشخصيات فى كؿ الثبلثة مشاىد صامتو ومجيولة االسـ 
مثؿ راعى الماعز المجيوؿ االسـ التى فى كؿ مشيد تأتى مف واحد مف المراحؿ 

فى األولى ، الشيخوخة فى الثانية ،  الرئيسية الثبلثة لمحياة البشرية : مرحمة البموغ
الطفولة فى الثالثة . وفى كؿ المشاىد الثبلثة انقسمت الشخصيات فييا إلى 

أنثى( ؛ فػػػػػػػػػػػى  –مجموعتيف متعارضتيف : فى األوؿ  رجميف يحيطوا بامرأة ) ذكر 
يف العمؿ الشاؽ بالشباب والبالغالثاني  ، الرجؿ المسف ُيقارف بقوتو الجسدية و 

 شخصيات غائبة ( ؛ وفى الثالث الصبى يحاط باثنتيف مف الثعالب –الحاضر )
فإف "ثيوكريتوس قد قدـ نوع  Lawall"لواؿ"  ووفقًا لؤلستاذ "  (110) الحيواف( .–الرجؿ )

مف الصورة شاممة الرؤية ) بانورامية( لمحياة الحقيقية مف خبلؿ مشاىد رمزية التى 
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األساسية ألعماؿ اإلنساف الثبلث : فالطفولة ىى سف  تستولى عمى الحالة النفسية
البراءة السعيدة ؛ الرجولة مشغولة بالعمؿ دوف الحب . وكرجؿ ، بعد أف فقد براءة 
الطفولة ، ينتقؿ إلى سعادة غير قابمة لمتحقيؽ فى حب النساء ؛ الشيخوخة لدييا عمـ 

حظ األستاذ "ىنتر" أف بحماقة العشاؽ وتتحوؿ إلى الشؤوف العممية والفعؿ.ولقد ال
ىناؾ ثبلثة أنواع مف مجاالت العمؿ اإلنسانى التى ترتبط بكؿ عمر: فى األولى: 
العاطفى ) أنيـ مشغولوف بالحب ( ، فى الثانية : الجسدى ) الصيد( ، وفى الثالثة 
طريؽ لمكدح والمتعة ) جدؿ الصبى( . ولقد أختمفت آراء العمماء حوؿ ىذه الصمة بيف 

يتحدث عف حكاية الكأس الرمزية  Petrainاىد فنجد أف األستاذ " بتريف " ىذه المش
حيث أنو يمثؿ المراحؿ الثبلثة مف حياة اإلنساف ،فالصور التصور شخصيات محددة 
تشارؾ فى أحداث معينة ولكف مشاىد نمطية توضح جوانب معينة مف حياة اإلنساف . 

كنيا مألوفة مف الحياة ة ولػػػػػػأما األستاذ "لواؿ" فيرى أنيا صور ليست بطولي
 (111)اليومية.
أما عف الخمفية فى مشاىد الكأس فيى بسيطة أو معدومة ويبدو أنيا وضعت مع      

مبلمح المشيد الصقمى .ففى المشيد األوؿ: الشخصيات دوف خمفية ، فى الثانى : 
ىناؾ فقط الصخرة التى يقؼ عمييا الرجؿ المسف ، وفى الثالث كرمة العنب مع 

ث مشاىد عمى الكأس مع الثبلث زخارؼ ثمارىا الناضجة . أما بالنسبة لعبلقة الثبل
النباتية فيى تشكؿ إطار لممشاىد الثبلث وكبلىما معًا تعطى الصورة العامة لمكأس 

أيضًا الكأس يبيف لنا التأثيرات المختمفة مثؿ التأثير اليونانى مف حيث  (112) الخشبى .
مى الكأس مشيد الكرمة ومبلبس المرأة ،التأثير المصرى المتمثؿ فى الزخارؼ ع

 . (113) بأكاليؿ مف الزىور ، أما التأثير السكندرى فيتمثؿ فى الوصؼ الدقيؽ لمعضبلت
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التصويرية األخرى ) درع  عبلقة الوصؼ التصويرى عمى الكأس مع األوصاؼثانيًا : 
 درع ىيراكميس( -أخيميوس

 فى درعيرتبط الوصؼ التصويرى  عمى الكأس مع األوصاؼ التصويرية األخرى    
( ودرع 608-478. 18ؿ" ىوميروس" )  فى ممحمة "اإللياذة"   "أخيميوس"
فى نقطتيف :األولى  ( 320-139)  الذى يعزو إلى " ىيسيودوس"   "ىيراكميس"

 الخاص بالكأس . الثانية : الخاص بالمشاىد .
  مكأسلالوصؼ التصويرى  أواًل:                            

 ( :31-29)  نبدأ بوصؼ حافة الكأس   
 ٗػيٚ حافاخ ) اىنأط( ٍِ أػيٚ ييرف اىيثالب اىَ٘شٚ تصَاس اىـر٘خ "        

 " " ويمتؼ معو المحبلؽ الذى يبيج ) النفس( بثمراتو الزعفرانية.اىزٕثيح
الكأس ىنا أحيط بالمببلب بنفس الطريقة التى بيا أحيط دروع "أخيميوس"    

و"ىيراكميس" بالمحيط  ، درع "أثينة" بالشغب و"أخيميوس" ) فى مسرحية مفقودة عند 
  Πεξζεύο( أحيط ب"بيرسيوس"  Τήιεθνοيوربيديس تسمى"تيميفوس 

لكأس يظير فى بداية . ونجد أف زخرفة المببلب المحيط با  Γνξγώλ"الجورجوف"  و
بينما فى درع "أخيميوس" ودرع "ىيراكميس" مف الوسط إلى الحافة الوصؼ التصويرى 

ويترؾ حافاتيا حتى نياية الوصؼ التصويرى .وىذا يمكف أف يشير إلى واحد مف 
ثبلثة أشياء: المعارضو المباشرة لمنماذج القديمة ، واألفتقار إلى معرفة النماذج القديمة 

أيضًا ( 114) فى ترتيب وصؼ تقضييو الحدود الطبيعية لؤلعماؿ الحرفية .أو تغير 
ىناؾ مقارنة أخرى الستخداـ "ثيوكريتوس" لمنماذج الممحمية ولقيمتيـ التصويرية 

ة   مف درع "ىيراكميس " تبدأ ب لتحديد القيمة الموضوعية لشعره .فى األبيات األخير 
(318-19: ) 

ζαῦκα ἰδεῖλ θαὶ Εελὶ βαξπθηύπῳ, νὗ δηὰ βνπιὰο 
Ἥθαηζηνο πνίεζε ζάθνο κέγα ηε ζηηβαξόλ ηε 
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" إنو أعجوبة لتممح حتى زيوس الراعد الماكر الذى بواسطتو ىيفايستوس صنع الدرع 
 الضخـ القوى "

لمقصيدة الرعوية األولى فإنو يخضع عادة  56عندما يتـ دمج ىذه الفقرة مع البيت    
لمتحوؿ عند "ثيوكريتوس" فدرع "ىيراكميس" ، عجيب جدًا فى زخارفو ، ىو مصدر 
انبيار ؿ"زيوس" الصاعقة الذى كمؼ بصنعو .أيضًا كأس المببلب ىو الظيور 

اعى الماعز ىو أبسط الرعاة فى نفس العجيب لراعى الماعز المتواضع وأمثالو .فر 
  (115) المنزلة ؾ"زيوس" أبو اآللية .
 الوصؼ التصويرى لممشاىد الثبلثثانيا : 

يتـ فحص تفاصيؿ المشاىد عمى كأس المببلب يصبح مف الواضح أف عندما  
"ثيوكريتوس"  مف خبلؿ إشارات إلى أسبلفو فى التقميد الممحمى ، ويمفت االنتباه إلى 
استمرارية الموضوع والتقنية تربط عممو بالممحمة المبكرة ؛ فى نفس الوقت ، مف خبلؿ 

ػػػػػػػػػحسوبة بػػػػػػػػػػػػدقة لوصفو التصػػػػػػػػػػػػػػػػويرى مف أمثمة التأكيد عمى االخػػػػػػػػػػػػتبلفات المػػػ
فالمشاىد الثبلثة وجدت نماذجيا األكثر مباشرة فى التقميد الممحمى (116)نماذجو. 

القصصى تحديدا عمى درع "أخيميوس" ودرع "ىيراكميس" . ونجد أنو فى حالة دروع 
الصمة المباشرة بيف الصور ألف كبًل مف  "أخيميوس" و"ىيراكميس" مف الصعب إنشاء

الدروع تحتوى عمى الصور المختمفة مع العديد مف الموضوعات المختمفة . أما عمى 
 كأس "ثيوكريتوس" فالثبلث مشاىد وصفت فقط وبسبب ذلؾ فالصمة بينيـ سيمة .
وأخيرًا نجد أف الكأس يشبو درع "أخيميوس" إلى حد ما، فأحداث الصور ربما حدثت 

ؤكد جانب الحياة ػػػػػػػػػيميوس" تػػػػػػػػػػػػػتصور عمى درع "أخػػػػػػػػػفى ال، ى حياة اإلنساف ف
وعمى خبلؼ الراوى اليوميرى راعى الماعز اليضع الصور معًا قبؿ أف  (117) الشعبى .

يصؼ كؿ منيـ عمى حدة بينما فى درع "أخيميوس" الراوى يضع الصور المختمفة عمى 
 (118) موضوع فرعى فردى . الشئ باعتباره
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يمى العبلقة بيف الوصؼ التصويرى لممشاىد ودروع وفيما                    
 "أخيميوس"و"ىيراكميس" :

: اجواء مف التنافس الرومانسى ألثنييف مف الرجاؿ يتصارعاف مف  المشهد األول  
 أجؿ امرأة ينحدر مف النزاع الشرعى  لرجميف متصارعيف عمى تعويض عف جريمة قتؿ  

  ( .508-497 -18عمى درع "أخيميوس" ) 
( قد أخذ مف مشيد 42-39: صورة مماثمة لمصياد األبيات )  المشهد الثانى

 (119)( 15-211، االسماؾ،والصياد عمى درع "ىيراكميس" )األبياتالميناءمع الدالفيف
الذى يحتفظ بالصفة البطولية المميزة المعنية وشخصية اإلنساف فيو ىو مراقب خارجى 

وىناؾ مقارنة بيف  (120) لمفعؿ بينما عند "ثيوكريتوس" يكوف محور تركيز القصة .
الصورتيف ففى الصورة عمى الدرع ، الصياد يرى السمؾ ) التى يتـ وصفو فى األبيات 

 ἀπνξξίςνληη،الشبكة بيف يديو ، الذى ىو عمى وشؾ إلقاءىا . العبارة السابقة( 
ἐνηθώο ( " كما لو كاف عمى وشؾ أف يمقييا فصاعدًا" تتطمع إلى حدث 215)البيت

( الصورة عمى 1قاء الشبكة التصور عمى الدرع وىناؾ تفسيراف لذلؾ . إلالمستقبؿ فى 
الكأس تصور بوضوح المحظة التى تأتى بعد المحظة المصورة عمى الدرع :الشبكة قد 

( المحظة صورت عمى الكأس تسبؽ 2طرحت والصياد اآلف يجذبيا لصيد األسماؾ 
 (121) و.المحظة المصورة عمى الدرع : الصياد مازاؿ مشغواًل بشبكت

: جمع " ثيوكريتوس" فقرتيف مف الممحمة القديمة : األولى جزء مف المشهد الثالث
( ،والثانية رسمت مف درع "ىيراكميس" 62-561. 18لوحة عمى درع "أخيميوس" ) 

( فى القصيدة الرعوية األولى وذلؾ فيما 49-46( يتبعاف األبيات )296-300)
( 561. 18امى "ىوميروس")اإللياذة يخص مشاىد كرمة العنب فالشعراء القد

( وصفوا ىيئات الكرمة ،"ثيوكريتوس أيضًا لديو 296و"ىيسيودوس" )درع ىيراكميس 
ممتيمة مانضج "  πεξθλαῖζη ζηαθπιαῖζη θαιὸλ βέβξηζελ كرمة العنب 

. وبالرغـ أف "ثيوكريتوس" ذكر كرمة العنب إال أنو  (46البيت  " )مف ثمار العنب
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لتصوير صبى خدع مف ِقبؿ الثعالب .التناقض عند "ثيوكريتوس" بيف ركز واختار 
منظر شامؿ لمشيد عمؿ نموذجى ، مع خطوط عريضة واسعة التى تصور العديد 

 (122) مف األنشطة ، مع التركيز عمى حادث ىزلى واحد ىو تصوير لفف "ثيوكريتوس".
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