
 1027عشر  ثالثكالسيكية ، العدد ال أوراق

 تأثير فرجيميوس عمى فاليريوس فالكوس: 
 ياسون وهرقل نموذجا  

      داليا رسالن                                                              
 المنصورة جامعة –اآلداب  كمية

عبد التوابتحت إشراف أ.د. عمي   

 
Abstract 

 

Valerius Flaccus wrote his own epic in the era of the Flavian Family (69-

96AD) . The subject of a civil war and killing of the brothers was an 

important issue that were expressed by the epics in that era, Valerius’ epic 

emphasizes the civil war and brotherly conflicts in such a great manner 

larger than the processing counterpart Apollonius Rhodius. Hercules 

personality will work as a basis for comparison with Jason and Hercules 

reminds us of the prominent role played by Hercules in the Iliad , and 

Hercules heroism come only because of Jason deification. And here comes 

the Hercules in the background as well as coming in the background of 

Virgil. 

Thus we could conclude that Valerius Flaccus was more complicated on the 

main basis of epic poetry rules set by his predecessors, particularly the 

Roman poet Virgil whom he is influenced by in drawing his characters, and 

Homer , who laid down the rules of drawing the character of epic hero, 

affected in a low extent with Apollonius . Thus, we find that Valerius 

Flaccus is mainly character on the complex rules of epic poetry set by his 

predecessors, particularly the Roman poet Virgil whom he influenced by 

drawing his characters , and Homer who established the character of epic 

hero, Apollonius Rhodius who address the same topic in the era of 

Alexandria .  



 تأثير فرجيميوس عمى فاليريوس فالكوس 

252 
 

 أسطورة رحمة السفينة أرجو :
ىذه القصة ليا أصؿ تاريخي، فأبطاليا جماعة مف الشباب اإلغريقي الذيف قػاماا بػأاؿ 
رحمة بحرية مف تساليا إلى كالخيس. تػرا  اسسػطارة أف أامػاس ممػؾ بايتيػا تػزاج مػف 

الدًا يدعى فركسػاس، ابدػد مػات زاجتػو تػزاج مػف إينػا التػي أرادت نيفيمي اأنجبت لو 
الػػتخمص مػػف ابػػف زاجيػػا. ذات مػػرة حػػدث جفػػاؼ فػػي البمػػد فأرسػػؿ الرسػػؿ لطمػػب نبػػا ة 
اآلليػػة، عنػػدما عػػاد الرسػػؿ أمػػرتيـ إينػػا أف يقالػػاا لمممػػؾ أف اآلليػػة تػػأمره بػػأف يقػػدـ ابنػػو 

المدبد، اأماـ المدبػد حػدات مدجػزة  قربانًا لزياس. أذعف أاماس لألمر اذىب بابنو إلى
إذ ىبط مف السما  كبش، احمؿ فركساس عمى ظيره اطار إلى كالخيس. ىناؾ نحر 
فركساس الكبش قربانػًا لزيػاس اقػدـ الفػراة لمممػؾ أيتػيس الػذ  عمػؽ الفػراة عمػى شػجرة 
بمػػاط مقدسػػة اعيػػد بحراسػػتيا إلػػى تنػػيف يقػػظ، ازاج فركسػػاس مػػف إحػػد  بناتػػو إ  أف 

 مات بدد فترة ليست طايمة. فركساس
كاف لفركساس ابف عـ يدعي أيساف يحكـ مدينة يالكاس، إ  أف أخاه بيمياس استالى 
عمى الحكـ منو، خشي أيساف عمى ابنو الصػيير ياسػاف فديػد بػو إلػى المربػي خيػراف 
فػػي تسػػاليا. ظػػؿ بيميػػاس يخشػػى أف يسػػترد أخػػاه الحكػػـ منػػو فػػذىب إلػػى الدػػراؼ ينشػػد 

لػػت لػػو النبػػا ة أف عميػػو أف يحػػذر مػف الرجػػؿ ذ  الندػػؿ الااحػػد. عنػػدما كبػػر النبػا ة، فقا
ياسػػاف قػػػرر الػػػذىاب إلػػػى عمػػػو بيميػػػاس ليطمػػب منػػػو حكػػػـ المدينػػػة، افػػػي الطريػػػؽ اجػػػد 
ياساف امرأة عجاز تجمس بجاار ضفة النير اتبحػث عػف مػف يدبػر بيػا النيػر، حمميػا 

عمػو اعنػدما راىػا الدػـ اعػرؼ  ياساف لكنو فقد أحد ندميو في النير. اصؿ ياساف إلى
ىايتػو ارأ  أنػػو يرتػد  ندػػًد ااحػػدًا تػذكر النبػػا ة عمػى الفػػار. رحػػب بيميػاس بػػابف أخيػػو 
اتظػػػاىر بػػػالفرح اأخبػػػره أنػػػو عمػػػى اسػػػتدداد أف يديػػػد إليػػػو المممكػػػة بشػػػرط أف يديػػػد إلػػػى 
المممكػػػة الفػػػراة الذىبيػػػة مػػػػف كػػػالخيس سف راح ابػػػف عمػػػو فركسػػػػاس الػػػذ  مػػػات فػػػػى 

تػػػأمره باسػػػتدادتيا. اافػػػؽ ياسػػػاف عمػػػى أدا  تمػػػؾ الميمػػػة الصػػػدبة فنػػػاد  فػػػي كػػػالخيس 
المػػػدف اإلغريقيػػػة أف يسػػػػاعده أبطاليػػػا فػػػػي خػػػاض البحػػػػر ساؿ مػػػرة فػػػػي تػػػاري  اسمػػػػـ 
اليانانيػػػة . ىػػػب لمسػػػاعدتو الدديػػػد مػػػف اسبطػػػاؿ الصػػػناديد ماػػػؿ ىرقػػػؿ احبيػػػو ىػػػيدس، 
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أاديسػػػػياس ، ابيميػػػػاس االػػػػد  اايسػػػػياس، اأارفيػػػػاس الشػػػػاعر االمنشػػػػد، ا  ػػػػرتيس االػػػػد
أخيميس ، ااسخااف كاستار ابالماكس، اأرجاس قا د دفة السفينة االذ  سميت الرحمػة 

 باسمو " رحمة السفينة أرجا " ، اغيرىـ مف اسبطاؿ.
قطػػػأل اسبطػػػاؿ أشػػػجار الصػػػنابر اصػػػنداا أاؿ سػػػفينة يانانيػػػة ، شػػػقت السػػػفينة طريقيػػػا 

ىناؾ اقدػت الممكػة ىيبسػيبيمي فػي حػب ياسػاف، فاصمت السفينة إلى جزيرة ليمناس، ا 
انسػي البطػؿ ارفاقػػو الميمػة التػػي سػافراا مػػف أجميػا، لكػػنيـ عػاداا إلػػى رشػدىـ اأبحػػراا 
مػػرة أخػػر  ااصػػماا إلػػى ميسػػيا حيػػث تسػػكف الحاريػػات، اىنػػاؾ ذىػػب ىػػيدس إلحضػػار 

خػػذ المػػا  فاجػػد عنػػد اليػػدير اػػدث حاريػػات الد ػػي أعجػػبف بػػو اخطفتػػو أسػػفؿ المػػا  ، أ
ىرقؿ في البحث عف صديقو احبيبو فمـ يداػر عميػو فتػرؾ طػاقـ السػفينة ارفػض إكمػاؿ 
الرحمة بداف ىيدس. حزف الجميأل لفقد اانيف منيما إ  أنيػـ عػاداا لحبحػار مػرة أخػر  
حتى اصالاا إلى كالخيس ارأاا قصر الممؾ أيتيس، فػاتجياا نحػا القصػر ليطمبػاا مػف 

تدخمت الية اساليمبػاس، حيػت  طمبػاا مػف أفراديتػي اابنيػا الممؾ الفراة الذىبية، اىنا 
إراس أف ياقدػػا السػػاحرة ميػػػديا ابنػػة الممػػػؾ فػػي حػػب ياسػػػاف لكػػي تسػػػاعده فػػي تحقيػػػؽ 
غرضػػو . اسػػتقبؿ الممػػؾ ضػػيافو بالترحػػاب اجػػا ت ميػػديا لتػػر  ىػػ    الضػػياؼ فقػػذفيا 

الذىبيػػة  إراس بأحػػد سػػيامو فاقدػػت فػػي حػػب ياسػػاف. طمػػب ياسػػاف مػػف الممػػؾ الفػػراة
مقابؿ تقديـ خدماتيـ لمممؾ، غضب أيتيس مف ىذا الطمب الكنػو كظػـ غيظػو اتظػاىر 
بالماافقة، اقاؿ ليـ إنػو   يكػره اسبطػاؿ الميػامريف، اسػاؼ يدطػييـ الفػراة الذىبيػة إذا 
أابتػػاا شػػجاعتيـ اقػػاماا بمػػا قػػاـ ىػػا بػػو مػػف قبػػؿ. فقػػد اسػػتمطأل أف يشػػد إلػػى المحػػػراث 

البرانز ا أنفاسيما مف لييب النار، احرث بيمػا حقػًد مػف ارضػو ااريف، أقداميما مف 
ابػػذر فيػػو أسػػناف تنػػيف كانػػت تنبػػت فػػي الحػػاؿ رجػػاً  مسػػمحيف فقػػتميـ جميدػػًا. اػػـ سػػأليـ 
مف منيـ يستطيأل القياـ بيذا؟ فيا لف يدطي الفراة الذىبية لشػخص أقػؿ منػو شػجاعة. 

 نة ليقضاا ليمتيـ.اىنا أعمف ياساف قباؿ الميمة اـ رجداا إلى السفي
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في الصباح أرسمت ميديا رساً  إلى طاقـ السفينة اأخبرىـ أف ميديا يمكنيا بسػحرىا أف 
فيػػػػي يمكنيػػػػا أف تحجػػػػب النجػػػػـا  فتخضػػػػأل لياسػػػػاف الاػػػػاريف االقضػػػػا  عمػػػػى المسػػػػمحي

اتخسؼ القمر. فطمب اإلبطاؿ مف الرساؿ أف يسػتدطفاا ميػديا كػي تسػاعد ياسػاف فػي 
لى ميديا فاجدىا تبكي اأخبرىا بطمبيـ لمسػاعدتيا ، فأرسػمتو إلػى ميمتو. عاد الرساؿ إ

ياسػػاف مػػرة أخػػر  ليخبػػره بحبيػػا لػػو اأنيػػا ستسػػاعده حتػػى يحصػػؿ عمػػى الفػػراة الذىبيػػة 
اأنيا تريػد أف تقابمػو فػي الحػاؿ . التقػت ميػديا بياسػاف اعبػرت عػف حبيػا لػو اػـ أعطتػو 

طػر طيمػة النيػار، اأخبرتػو أف عمبة بيا مرىـ سحر  إف دىف بو جسده اقػاه مػف كػؿ خ
يمقي حجرًا اسط الرجاؿ المسمحيف الذيف ينبتاف مف أسناف التنيف ليبدث فييـ الفاضى 
فيقػػاتماف بدضػػيـ بدضػػًا اييمكػػاف جميدػػًا، اػػـ طمبػػت منػػو أف يتػػذكرىا عنػػدما يدػػاد إلػػى 
 اطنو ، الكنو قاطديا بأنو لف يرحؿ بدانيا الف يفرؽ بينيما سا  المات. عاد ياسػاف
إلى السفينة ، اعات ميديا إلى القصر اىػي تبكػي لتمػزؽ مشػاعرىا بػيف مشػاعر الحػب 

 ابيف اإلحساس بخيانة الاطف ااسىؿ.
دىف ياساف جسده بالدىاف السحر  فشدر بقاة خارقة ، اػـ ذىػب مػأل رفاقػو إلػى الحقػؿ 
حيػػث كػػاف الممػػؾ فػػي انتظػػارىـ مػػأل حشػػد غفيػػر مػػف المػػااطنيف. أطمػػؽ الممػػؾ الاػػاريف 

نار تندفأل مف أنفيما، فتقدـ منيما ياساف اأمسؾ بيما ااحدًا بدد اآلخر اشدىما إلى اال
المحػػراث ابػػدأ يحػػرث الحقػػؿ ايبػػذر أسػػناف التنػػيف، امػػا إف انتيػػى مػػف البػػذر إذا برجػػاؿ 

 ىمسمحيف يخرجاف مف بػاطف اسرض اييجمػاف عميػو، فرمػى بيػنيـ حجػرًا ضػخمًا فػألق
قتمػاا بدضػيـ . عػاد الممػؾ أيتػيس إلػى قصػره حزينػػًا بيػنيـ الػذعر ادارت الحػرب بيػنيـ ف

، لكػػف ميػػديا كانػػت قػػد حسػػمت ةليػػدبر مػػ امرة ضػػد البحػػارة لكػػي   يأخػػذاا الفػػراة الذىبيػػ
أمرىػػػا فيربػػػت مػػػف القصػػػر لػػػيًد اذىبػػػت إلػػػى السػػػفينة اطمبػػػت مػػػنيـ أف يأخػػػذاا الفػػػراة 

ؼ تسػػحر التنػػيف الػػذ  الذىبيػة فػػي الحػػاؿ اأف ييػادراا الػػبدد فػػارًا، اأكػدت ليػػـ أنيػػا سػا 
يحػػرس الفػػراة . ىػػراؿ الجميػػأل تجػػاه الفػػراة الذىبيػػة اتقػػدمت ميػػديا نحػػا التنػػيف اأخػػذت 
تػػردد تػػرانيـ سػػحرية حتػػى نػػاـ التنػػيف، احمػػؿ ياسػػاف الفػػراة الذىبيػػة اأسػػرع الجميػػأل نحػػا 
السفينة. عمـ الممؾ بما حدث فاستشاط غضبًا اأرسؿ ابنو عمػى رأس جػيش ليمحػؽ بيػـ 
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نيػا سػتديد قبؿ أف يتم كنػاا مػف الفػرار، لكػف ميػديا طمبػت مػف أخييػا أف يقابميػا بمفػرده اا 
إليو الفراة ، لـ يشؾ اسخ في ناايا أختو التي بمجرد أف قابمتو قتمتو في الحاؿ ، افرت 
مػػأل ياسػػػاف فػػػي السػػفينة التػػػي أقمدػػػت عمػػػى الفػػار، لكػػػنيـ فػػػي ىػػذه المػػػرة اتخػػػذاا طريقػػػًا 

اب حتػػى اصػػمت السػػفينة إلػػى تسػػاليا التػػي بػػدأت منيػػا مختمفػػًا لمدػػادة غيػػر طريػػؽ الػػذى
 الرحمة فتفرؽ اسبطاؿ احمؿ ياساف الفراة الذىبية اذىب إلى قصر عمو امدو ميديا.

 فاليريوس شاعر العصر الفالفي
( أانػػػػا  حكػػػػـ Argonauticaكتػػػػب فػػػػاليرياس فدكػػػػاس ممحمػػػػة رحمػػػػة السػػػػفينة أرجػػػػا  

فػػي تنػػااؿ ىػػذا الماضػػاع الممحمػػي عػػاـ ؽ.ـ(، حيػػث شػػرع  ٜٙ -ٜٙاسسػػرة الفدفيػػة  
( اعدـ ا ستقرار السياسي االحرب Neroـ، أ  بدد انتيا  الحكـ المطمؽ لنيراف  ٜٓ

( ااسسػػرة الحاكمػػة التػػي Vespasianusاسىميػػة التػػي تمتػػو . لقػػد كػػاف فيسباسػػياناس  
عمػت أسسيا بماابة بداية عيد جديد يندـ بقدر كبير مػف ا سػتقرار بدػد الفاضػى التػي 

اإلمبراطاريػػة عقػػب اغتيػػاؿ نيػػراف، اليػػذا رأ  فػػاليرياس أف يمجػػد ىػػذا النظػػاـ الجديػػد 
( فػػي Augustus( حكػػـ أغسػػطس  (Virgiliusبقصػػيدة ممحميػػة ماممػػا مجػػد فرجيميػػاس

ممحمة اإلنيادة ، الكنو بدً  مف أف يختػار ماضػاعًا ذا د  ت سياسػية اذا بدػد قػامي 
ف كػػاف كاإلنيػػادة ااػػر اختيػػار ماضػػاع أد بػػي متميػػز كميػػامرات بحػػارة السػػفينة أرجػػا، اا 

فاليرياس قد صبييا بقدر مف التمميح لألحداث السياسية المداصرة ، فميامرات البحارة 
(  Otto( اأاتػػػا  Vitelliusالميػػػامريف أشػػػبو بميػػػامرات اسبػػػاطرة الاداػػػة   فيتيمميػػػاس  

 اغتياؿ نيراف.( الذيف سطاا عمى عرش اإلمبراطارية بدد Galbaاجالبا  
عػػادة صػػياغة اسنػػااع اسدبيػػة القديمػػة الػػـ  تميػػز أدب الدصػػر الفدفػػي بتقميػػد امحاكػػاة اا 
يدتف بالتجديد اا بتكار، اقد شارؾ فاليرياس أدبا  عصره في ىذا المنحػى عنػد تناالػو 
لرحمة السفينة أرجا. اىكذا نجد أف فاليرياس فدكاس اعتمػد بشػكؿ ر ػيس عمػى قااعػد 

محمي التي اضديا سابقاه اخاصة الشػاعر الرامػاني فرجيميػاس  الػذ  تػأار الشدر الم
( الػػػذ  أرسػػى قااعػػػد رسػػـ شخصػػػية Ὅμηροςبػػو فػػػي رسػػـ شخصػػػياتو ، اىػػاميراس  
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الذ  تنااؿ ( Ἀπολλώνιος Ῥόδιος البطؿ الممحمي ، كما تأار بأبالمانياس الراد  
بالمانياس يدتمػػد عمػػى الماضػػاع نفسػػو مػػف قبػػؿ فػػي الدصػػر السػػكندر ، اكػػاف تػػأاره بػػأ

كتابتػػػو لمممحمػػػة عمػػػى ىي ػػػة مجماعػػػة مػػػف المشػػػاىد المنفصػػػمة بحيػػػث يماػػػؿ كػػػؿ مشػػػيد 
ميامرة مف الميامرات، ارغـ أف ذلؾ يماػؿ عيبػًا عنػد أبالمانيػاس إ  أف فػاليرياس رأ  
فيو ميزة تناسب اسدب في عصره حيث قرا ة الم لفات اسدبية في الصالانات اسدبيػة. 

ؿ فػػ ف نػػزاع شػػدرا  الدصػػر الفدفػػي إلػػى المحاكػػاة االتقميػػد   يدنػػي أنيػػـ عمػػى أيػػة حػػا
كػػاناا يفتقػػراف إلػػى قػػدر مػػف اسصػػالة ااإلبػػداع، ايجػػب أ  نحتقػػر شػػدرا  ىػػذا الدصػػر 
اندتبػػػػػرىـ غيػػػػػر مبػػػػػدعيف  نضػػػػػماميـ إلػػػػػى قا مػػػػػة الشػػػػػدرا  التػػػػػي تدنػػػػػي بالمحاكػػػػػاة ، 

عمػى ممحمػة اإلنيػادة فػي رسػمو ففاليرياس ىا نتاج عصره، عندما اعتمػد بشػكؿ ر ػيس 
لممشاىد االشخصيات، في حيف كاف ىاميراس ىا النماذج الممحمي لد  باقي شدرا  

 Silius  (ٕ ( اسػػػيمياس إتيػػػاليكاسStatius  (ٔ الدصػػػر الفدفػػػي، فيػػػذا سػػػتاتياس
Italicus المداصريف لفاليرياس استفادا كايرًا مف مشاىد ىػاميراس اشخصػياتو عنػد )

 ـ.كتابة المدح
كػػػاف فػػػاليراس شػػػاعرًا مبػػػدعًا، ففػػػي كػػػؿ اقتبػػػاس مػػػف اقتباسػػػاتو الكايػػػرة يضػػػأل بصػػػمتو 

(   نجػػػػده ذلػػػػؾ البطػػػػؿ Jason  (ٖ الشخصػػػية عمييػػػػا، ففػػػػي رسػػػػمو لشخصػػػػية ياسػػػػاف 
الضػػػديؼ الػػػػذ    يسػػػػتطيأل اتخػػػاذ أ  قػػػػرار كمػػػػا ىػػػػا الحػػػاؿ فػػػػي ممحمػػػػة أبالمانيػػػػاس 

الػارع االاقػػار الرامػاني ماػؿ اينيػػاس، الػراد ، بػؿ قػػدـ  بطػًد حقيقيػًا يتسػػـ بالشػجاعة ا 
( Medeaاتأتي إضافة دار ىرقؿ فػي الممحمػة قمػة اإلبػداع عنػد فػاليرياس ، اميػديا  

التػػػػي قػػػػدميا فػػػػاليرياس ىػػػػي بطمػػػػة متدػػػػددة اسبدػػػػاد تفػػػػاؽ بكايػػػػر ميػػػػديا أبالمانيػػػػاس، 
بطمتػػو ففػػاليرياس دا مػػًا مػػا يػػذكر قػػرا ه بجانبييػػا اسميػػرة االسػػاحرة، فقػػد رسػػـ فػػاليرياس 

( لفرجيميػػاس، اىػػي تشػػبو Dido( ليػػاميراس اديػػدا  Nausicaعمػػى نسػػؽ نااسػػيكا  
ديدا أكار، فيي تضحي بسمدتيا كأميرة لمساعدة ياساف، اىذا الجانب مف شخصيتيا 

 يختمؼ عف ميديا أبالمانياس.
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اقد أد  استخداـ فػاليرياس لنصػاص ىػاميراس اخاصػة اإلليػاذة  إلػى إضػفا  سػمات 
ياسػػاف االميػػامريف، حيػػث أعػػاد فػػاليرياس كتابػػة القصػػيدة اسبالميػػة عمػػى البطالػػة عمػػى 

غرار فرجيمياس الذ  اعتمد بداره عمى ىاميراس، فضًد عف أنػو اعتمػد فػي النصػؼ 
اسخيػػػر مػػػف الممحمػػػة عمػػػى الشخصػػػيات اسصػػػمية لػػػد  ىػػػاميراس بػػػداف المجػػػا  إلػػػى 

 فرجيمياس.
طػالي مجيػد، الكنيػا فػي الاقػت نفسػو تماؿ ممحمة " رحمة السفينة أرجا" قصػة إنجػاز ب

بدايػػة لمأسػػاة مراعػػة، فيػػي تجمػػأل بػػػيف الميػػامرة الممحميػػة  االحكايػػة الشػػدبية االقصػػػة 
 الرامانية.

ىنػػاؾ الدديػػد مػػف الشػػدرا   لدبػػاا فػػي القصػػة أداارًا صػػييرة الكنيػػا ميمػػة ، مػػف خػػدؿ 
 (ٗ يف مابسػػاس ىػػ    الشػػدرا  يقػػدـ فػػاليرياس النبػػا ات عمػػى نحػػا تبػػادلي بػػيف الشػػاعر 

 Mopsusدمػػػاف ( حيػػػث يقػػػدماف طػػػريقتيف مختمفتػػػيف لكتابػػػة اترجمػػػة Idmon  (٘ ( اا 
ممحمة اسرجانااتيكا. حيث إف النبا ات التي اردت عمى لساف مابساس كانت تتاافؽ 

السػػابؽ عمػػى فػػاليرياس، أمػػا النبػػا ات التػػي اردت عمػػى لسػػاف  يمػػأل المػػاراث الممحمػػ
 الشاعر.إدماف فيي مبتكرة مف إبداع 

ايدػػد ىػػذا التجديػػد ضػػرار  لفػػاليرياس، الػػذ  كػػاف يدػػرؼ بالتأكيػػد الداا ػػؽ التػػي اقفػػت 
أمامػػو عنػػد كتابػػة اسرجانااتيكػػػا بدػػد أبالمانيػػاس، اكتابػػة قصػػػيدة ممحميػػة  تينيػػة بدػػػد 
فرجيمياس. ابينما تضـ كؿ المدحـ لحظات مأسااية افقرات مف ا نفدا ت المأسااية 

رحية ميديا لياريبيديس  تمػارس تػأايرًا قايػًا عمػى إعػادة سػرد أسػطارة المقبالة إ  أف مس
رحمة السفينة أرجا ، فيػي تقػدـ ياسػاف كخػا ف حقيػر اضػديؼ ييجػر بكػؿ قسػاة المػرأة 
التػػي أنقػػذت حياتػػو، ااسسػػاأ مػػف ذلػػؾ أنػػو سافسػػطا ي أخػػرؽ يفشػػؿ  فػػي  تبريػػر طمدػػو 

عمػػػى ممحمػػػة اسرجانااتيكػػػا اعػػػدـ إخدصػػػو. اىنػػػا أ كػػػد عمػػػى أىميػػػة ىػػػذه المسػػػرحية ا 
سبالمانيػػػاس كمصػػػادر ر يسػػػة عنػػػد تنػػػااؿ فػػػاليرياس لألسػػػطارة ، اىػػػي بػػػالطبأل ليسػػػت 
الينابيأل الاحيدة التي استقى منيا فاليرياس مادتو، فرحمة السفينة أرجا كانػت ماضػاعًا 
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كاػػػر تناالػػػو، اكػػػاف فػػػاليرياس يتمتػػػأل بػػػالحس الشػػػدر  الكػػػافي إلدراؾ أنػػػو كػػػاف يكتػػػب 
مػػػػػت بحاػػػػػًا مػػػػػف خػػػػػدؿ المدالجػػػػػات المتراصػػػػػة فػػػػػي الماضػػػػػي، االمحػػػػػػاا ت قصػػػػػيدة قت

 المتااضدة في الحاضر، اكاف تحديو ىا إعادة إحيا  الممحمة مرة أخر .
الكف كيؼ يمكف إحيا  ىػذه الممحمػة؟ كػاف مػف الضػرار  أف يجدػؿ قصػيدتو تخاطػب 

اترضػػػى  القػػػارل المداصػػػر، اتيػػػتـ بالماضػػػاعات ا جتماعيػػػة االسياسػػػية المداصػػػرة ،
اسذااؽ اسدبية المدقدة. فالقرا  المداصراف يتطمباف مستا  عاٍؿ مف اإلنجاز اسدبي، 
افيـ الشدرا  السالفيف، اا بتكار داخؿ الحداد التي اضدتيا النصاص السابقة. تمكف 
أبالمانيػػػاس مػػػف اإلجابػػػة عنػػػدما كتػػػب ممحمػػػة " رحمػػػة السػػػفينة أرجػػػا" فػػػي ظػػػؿ اجػػػاد 

بيديس ، إذ استطاع التيمب عمى عقبة التأار بياريبيديس مف خدؿ تراجيدية ميديا لياري
الكتابة عف أحداث سابقة عف تمػؾ التػي تدالجيػا مسػرحية ميػديا، ااسػتطاع أبالمانيػاس 
أف يبدع عمًد يحاؿ اجية القارل مف فػف الػدراما إلػى الممحمػة، كمػا نجػح فػي تصػاير 

ا ىػي عميػو عنػد ياريبيػديس. لقػد برا ة ميديا لكي تحصؿ عمى التداطؼ مديػا أكاػر ممػ
أضاؼ أبالمانياس خمفية أاضح لممكاف الذ  أتت منو، اما خمفتو ارا ىا اضحت بػو 
مػػف أجػػؿ حبيػػا. فػػالمرأة المدذبػػة الياضػػبة التػػي تتدامػػؿ مػػأل خيانػػة زاجيػػا فػػي كارناػػة 
كانت مف قبؿ كاىنة عذرا  بري ة افاتنة اقاية إلى حد مخيؼ، اىػذا التدػاطؼ المتزايػد 

ميػػػديا يزيػػػد مػػػف مأزقنػػػا عمقػػػًا عنػػػدما نجػػػد أنفسػػػنا ننحػػػاز إلػػػى خطتيػػػا لدنتقػػػاـ مػػػف  مػػػأل
 ياساف.

نمػا  إف ممحمة " رحمة السػفينة أرجػا"   تسػتمد إلياميػا فقػط مػف مسػرحية ياريبيػديس، اا 
في الااقأل تقايو اتدزز ما ارد بو، اتدبر بقاة عف إمكانية التنااؿ المختمؼ. القػد كػاف 

  قرر فاليرياس أف يتخذه عندما قرر محاالة إعادة صػياغة "رحمػة ىذا ىا المسار الذ
السفينة أرجا"، لقد رأ  أنو مف الممكف التجديػد فييػا، اأف يخمػؽ منيػا ممحمػة رامانيػة، 
نمػػػا فػػػي ضػػػا  اضػػػأل ر يػػػة نقديػػػة لمتقميػػػد  اذلػػػؾ لػػػيس بمجػػػرد النقػػػؿ مػػػف فرجيميػػػاس، اا 

 الممحمي.
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لفػػاليرياس ، الػػػذ  يتاقػػأل أف يكػػػاف عمػػى مدرفػػػة انجػػد أف أبالمانيػػاس قػػػد ميػػد بالفدػػػؿ 
جيػػػػػدة بالممحمػػػػػة الييمينسػػػػػتية، النمػػػػػاذج اسساسػػػػػي لمحبكػػػػػة، كمػػػػػا أف القػػػػػرا ة الناجحػػػػػة 
لفاليرياس تتطمب ا نتبػاه إلػى اسمػاكف التػي ينحػرؼ فييػا عػف مسػار أبالمانيػاس عمػى 

يجب أف نيفؿ المستا  الخاص بالحبكة ااستخداـ ا ستدارات االتشبييات. ىذا كما   
 أف ىاميراس لدب دراًا ميمًا في قرا ة فاليرياس، ا  التأاير اليا ؿ لفرجيمياس.

نمػػا كػػاف شػػاعرًا  اىنػػا يتضػػح أف فػػاليرياس لػػـ يكػػف مجػػرد مقتبسػػًا أا نػػاقًد لمصػػياغة، اا 
ااعيػػػًا بقيمػػػة الشػػػدر الدتينػػػي ، اأف ىػػػاميراس اأبالمانيػػػاس افرجيميػػػاس كػػػاناا محػػػار 

 في الدصر الفدفي. (ٙ ليرياساىتماـ جميار فا
نشػػا  Iupiterتنػػااؿ فػػاليرياس بالػػذكر إقامػػة نظػػاـ فيسباسػػياناس اشػػبيو بجػػابيتر   ( اا 

، اتاسػػػػأل افػػػػاؽ اإلمكانػػػػات ؿاسسػػػػرة الفدفيػػػػة كأحػػػػداث تجمػػػػب اسمػػػػؿ المتجػػػػدد لممسػػػػتقب
البشػػػػػرية مػػػػػف خػػػػػدؿ فػػػػػتح عػػػػػالـ جديػػػػػد كامػػػػػؿ مػػػػػف ا حتمػػػػػا ت لممسػػػػػاعي اإلنسػػػػػانية 

 االمستقبمية.
يتخيؿ فاليرياس حداث مصالحة بػيف السػمطة السياسػية ااإلنتػاج الشػدر ، حيػث يتفػرغ 
الشػػػدرا  مػػػرة أخػػػر  لقػػػرض الشػػػدر، افػػػي ااقػػػػأل اسمػػػر يقامػػػاف بػػػذلؾ بدقػػػة مػػػف أجػػػػؿ 

 المساعدة في النياض بفف الممحمة، التي يمكنيا تاطيد النظاـ الجديد لجابيتر.
ميا ىػػي مصػػدر إليػػاـ الشػػاعر ، فيػػذا اتدػػد عمميػػة إعػػادة التأسػػيس السياسػػي التػػي رسػػ

التأسػػػيس الجديػػػد يمكنػػػو أف يخػػػرج الرامػػػاف مػػػف أزمػػػتيـ النفسػػػية الناجمػػػة عػػػف الحػػػرب 
 اسىمية .

تدبر نبا ة جابيتر عف أىمية ماضاع إعادة التأسيس السياسي، اىػي تماػؿ جانبػًا مػف 
ممحمتػو، جاانب السرد الذ  يتردد صداه مأل الاضأل السياسي الذ  ألؼ فيػو فػاليرياس 

حيػػػػث يتخيػػػػؿ الشػػػػاعر إف كػػػػًد مػػػػف جػػػػابيتر افيسباسػػػػياناس يحضػػػػراف لحقبػػػػة سياسػػػػية 
جديدة، حقبة مف شأنيا أف تميـ اإلنساف إنجاز اسعماؿ البطاليػة، اتميػـ الشػدرا  عمػى 

 إنتاج ممحمة شدرية ذات مضماف بطالي.
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يرياس  ( افػػالLucanusفػػي المدالجػػة الممحميػػة عنػػد كػػؿ مػػف أبالمانيػػاس  الاكػػاناس  
يظيػػر جػػابيتر مبكػػرًا ضػػمف شخصػػيات الممحمػػة، ايقػػدـ نبػػا ة عمػػى غػػرار النبػػا ة التػػي 
اردت عند فرجيميػاس، اىػا نفػس مػا ارد عنػد أبالماينػاس، لكػف التركيػز عمػى اسىميػة 

 الدالمية لرحمة السفينة أرجا عند أبالمانياس يتجااز أ  شي  سااه.
ف إبحػار السػفينة اسالػى ىػا في حيف يقدـ فاليرياس بداة الميػامريف كحػد ث فاصػؿ، اا 

أمر حاسـ لخطط جابيتر المتدمقة بتاري  الدالـ. عمى ىػذا النحػا ، يػتـ صػياغة إبحػار 
 (ٚ السػػػػفينة أرجػػػػا عنػػػػد فػػػػاليرياس بػػػػالتزامف مػػػػأل ا نتقػػػػاؿ مػػػػف عصػػػػر اإللػػػػو سػػػػاتارناس

 Saturnus.إلى عيد ابنو جابيتر ) 
س لتاري  البشرية، الذ  يدكس فػي الااقػأل اىكذا نجد أف فاليرياس يتبنى ىدؼ فرجيميا 

تأسيس اإلمبراطارية لرامانية . اتبني فاليرياس اجيػة نظػر فرجيميػاس التاريخيػة التػي 
تتميػػػػز باسػػػػتدعا  اآلليػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ الخػػػػراج مػػػػف الفاضػػػػى اا نييػػػػار إلػػػػى ا سػػػػتقرار 

ر  اا زدىػػار. اىكػػذا نجػػد أف جػػابيتر عنػػد فػػاليرياس قػػاـ بتػػأليؼ مصػػير الجػػنس البشػػ
 . (ٓٔ باضاح، افي ااقأل اسمر قد فدؿ ذلؾ بدناية

فػػي حػػيف كػػاف تركيػػز لاكػػاناس عمػػى اآلاػػار المػػدمرة لمحػػرب اسىميػػة، اذلػػؾ قػػرب نيايػػة 
الياـ اسخير، حيػث يطمػس عػف عمػد أ  تممػيح بانباػاؽ غػٍد أفضػؿ مػف الحطػاـ، فيػي 

اليػػػأس. فػػػي سػػػمة لراايتػػػو تػػػ د  بمداصػػػريو اقػػػرا  المسػػػتقبؿ إلػػػى حالػػػة مػػػف التشػػػاـ  ا 
المقابؿ يبدث كؿ مف فرجيميػاس افػاليرياس فػي نفػاس القػرا  الطمأنينػة التػي تػأتي مػف 
ر   لمسػػػتقبؿ أفضػػػؿ، اىػػػذه الػػػر   جػػػا ت لتمطػػػؼ مػػػف قسػػػاة الااقػػػأل اتكشػػػؼ مصػػػير 

 اإلنساف اتضأل القارل الراماني في مكانة متميزة في تاري  الدالـ.
المشػػػػراعة لجميػػػػأل البشػػػػرية نحػػػػا ياجػػػػو جػػػػابيتر عنػػػػد فػػػػاليرياس اانػػػػيف مػػػػف الدااطػػػػؼ 

المستقبؿ، سيكاف لد  البدض اسمؿ في أاقات مدينة، بيػد أف الػبدض اآلخػر يخػاؼ، 
اعتمادًا عمى الماقأل الزمني االجيرافي عند نقطة في مسيرة الزمف. ىناؾ طبيدػة انا يػة 
فػػي قصػػػيدة فػػػاليرياس، اىنػػػا ن كػػػد عمػػى أف المأسػػػاة الشخصػػػية التػػػي تتدمػػػؽ بشخصػػػية 

تػػرتبط ارتباطػػًا اايقػػًا بخطػػط جػػابيتر لتػػاري  البشػػرية، لقػػد حػػااؿ فػػاليرياس تقػػديـ ميػػديا 
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السرد بصفتو " نص مصمـ سمفًا" مف مدحـ ىاميراس افرجيمياس، الذ  يتدامػؿ مػأل 
 التسمسؿ الزمني لألسطارة.

يخصػػػػػص جػػػػػابيتر عنػػػػػد فػػػػػاليرياس مسػػػػػاحة لفمسػػػػػفة التػػػػػاري  عمػػػػػى غػػػػػرار ىيرادتػػػػػاس 
 Ἡρόδοτοςات اغتصػػػػػػػػػاب لكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ىيمينػػػػػػػػػا (، انجػػػػػػػػػد عمميػػػػػػػػػἙλένη) ( اميػػػػػػػػػديا

(  ممػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػ د  إلػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػراعات كبيػػػػػػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػػػػػػػػرؽ Europaاأارابػػػػػػػػػػػػػػػا 
، أمػػػا ليػػػة فػػػاليرياس اصػػػاره فػػػتدكس ىنػػػا رغبتػػػو فػػػي مػػػنح Histories,1.1.4)االيػػػرب 

اغتصاب ىيمينا أىمية تاريخية عالمية ، باعتباره الحدث الذ  ساؼ ي د  مباشرة إلى 
طػػػراادة. يفدػػػؿ فػػػاليرياس ذلػػػؾ مػػػف خػػػدؿ ا قتبػػػاس مػػػف ليػػػة  سػػػقاط اسػػػيا فػػػي حػػػرب

 .(ٔٔ فرجيمياس الدالمية عند تناالو سحداث حرب طراادة
يشػػػترؾ فػػػاليرياس مػػػأل فرجيميػػػاس فػػػي تامػػػيف إنجػػػازات اإلنسػػػاف التػػػي حػػػدات فػػػي بدايػػػة 
عصػػر جػػابيتر. اىنػػا تػػتـ اإلشػػارة ببسػػاطة إلػػى أف حػػرب فػػاليرياس اسىميػػة يمكػػػف أف 

لتقدـ اتدشػيف لحظػة إمبرياليػة جديػدة مفيػدة لمبشػرية، اىػي سػمة مػف سػمات ت د  إلى ا
سػػػرده، فيػػػي ليػػػا صػػػد  رمػػػز  كبيػػػر نظػػػرًا لألحػػػداث التاريخيػػػة اسخيػػػرة التػػػي أدت إلػػػى 
تيييػػػر النظػػػاـ فػػػي رامػػػا مػػػأل إنشػػػا  نسػػػؿ جػػػابيتر ، اتيػػػتـ ممحمػػػة فػػػاليرياس بانتصػػػار 

قػػػػيض الر يػػػػة التشػػػػا مية الخيػػػػر عمػػػػى الشػػػػر، االنظػػػػاـ عمػػػػى الفاضػػػػى، اذلػػػػؾ عمػػػػى ن
 .(ٕٔ لماكاناس عف ا نييار التاـ لمنظاـ اانتصار قا  الشر

صػػراحة إلػػى انتصػػاره عمػػى القػػا  السػػفمية ، عمالقػػة اسرض،  (1.56.7)يشػػير جػػابيتر
نجاحػػو فػػي الحػػرب ، امػػرة أخػػر  فػػي الحػػرب اسىميػػة، كماػػاؿ يتبدػػو أبنا ػػو. حيػػث إف 

المػػػػو اأف ياحػػػػد البشػػػػر فػػػػي تنفيػػػػذ الميػػػػاـ جػػػػابيتر أراد أف يكػػػػاف ىنػػػػاؾ تفاعػػػػؿ فػػػػي ع
عػادة تشػػكيؿ  الدظيمػة. ايصػيف فػػاليرياس رمزيػًا إعػػادة تأسػيس المشػراع اإلمبراطػػار  اا 

 الناع الممحمي  مما يدزز أعماؿ التجديد االا دة مف جديد.
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امػف ىنػا يتضػح أف جػػابيتر فػاليرياس ميػتـ باضػأل نمػػاذج قػداة لمبشػرية ستباعػػو، اأف 
حيػػػػاة البشػػػػرية صػػػػدبة يدتبػػػػر اسػػػػيمة لخمػػػػؽ فػػػػرص لمدمػػػػؿ البطػػػػالي ىدفػػػػو فػػػػي جدػػػػؿ ال
 .( ٖٔ اا نجاز البشر 

ربػػط فػػاليرياس انجػػازات فيسباسػػياناس التاريخيػػة بالماضػػاع الر يسػػي لمممحمػػة  خػػاض 
البحػػػار، االتاسػػػأل نحػػػا الخػػػارج إلػػػى منػػػاطؽ لػػػـ تكػػػف مدرافػػػة مػػػف قبػػػؿ، حيػػػث يسػػػمط  

فيسباسػػػياناس  فػػػي البحػػػر مػػػف خػػػدؿ  الضػػػا  عمػػػى الطبيدػػػة غيػػػر المسػػػباقة إلنجػػػازات
كداديػػة( لمقيػػاـ بالشػػي  نفسػػو كانػػت غيػػر  –اإلدعػػا  بػػأف محػػاا ت   اسسػػرة الياليػػا 

 ناجحة.
كما استطاع فاليرياس أف يقدـ فيسباسػياناس لػيس فقػط كمصػدر إليػاـ اماػاؿ لمفضػيمة 
 فػػػي عػػػالـ اإلنجػػػاز البشػػػر ، بػػػؿ أيضػػػا كنبػػػراس يسػػػاعد شػػػداعو فػػػاليرياس اغيػػػره مػػػف

 الشدرا  لمتيني بماؿ ىذه اإلنجازات، ماؿ اسعماؿ البطالية االممحمية.
امػػف ىنػػا نجػػػد أف كايػػرًا مػػا لجػػػأ الشػػدرا  الرامػػاف لمقارنػػػة اإلمبراطػػار مػػأل  اسسػػػاطير 
اليانانية االرامانية مف أجػؿ تػافير نمػاذج مػف خدليػا يػتـ فيػـ عظمػة البشػرية الخارقػة 

 االخماد الذ  يظفر في النياية .
مكػػف قػػرا ة مدحظػػات فػػاليرياس ا طرا يػػة حػػاؿ الاضػػأل اإلليػػي لفيسباسػػياناس عمػػى ي

لقػػد قػػدـ لاكػػاناس  أنيػػا عمػػؿ اخػػر مػػف أعمػػاؿ تػػرميـ الددقػػة بػػيف الشػػدرا  ااسبػػاطرة،
جػػػابيتر انيػػػراف كطيػػػاة اسػػػتدبدا السػػػما  ااسرض، اىػػػا مػػػا يتنػػػاقض بقػػػاة مػػػأل صػػػارة 

فقػػػػد صػػػػاره اآلليػػػػو فػػػػي ىي ػػػػة اآلبػػػػا   جػػػػابيتر افيسباسػػػػياناس التػػػػي رسػػػػميا فػػػػاليرياس،
 Patres.لشدبيـ اأىميـ  ) 

إف التركيػػز عمػػى دار فيسباسػػياناس اسبػػا  يشػػير إلػػى أف فػػاليرياس كػػاف مػػدركًا تمامػػًا 
لممشاكؿ المحتممة المحيطة بخدفة اسسرة اإلمبراطارية ، االصػراع عمػى السػمطة الػذ  

الشػػدار السػػا د فػػي ذلػػؾ الاقػػت أف نشػػأ مػػأل افػػاة نيػػراف داف أف يكػػاف لػػو أبنػػا  اكػػاف 
الدادة إلى الحرب اسىمية يمكف تجنبو، اأف السدـ الدا ـ ممكػف فقػط إذا تػالى السػمطة 
إمبراطػػار يخمفػػو ابنػػو بشػػكؿ سػػممى، ابالتػػالي كػػاف إنشػػا  أسػػرة إمبراطاريػػة جديػػدة شػػرط 



 داليا رسالن

222 
 
 

أساسػػػػػي لدسػػػػػتقرار السياسػػػػػي الحقيقػػػػػي، اعمػػػػػى ىػػػػػذا النحػػػػػا فػػػػػ ف تصػػػػػاير فػػػػػاليرياس 
باسػػياناس كػػراٍع لبمػػده اكػػأب لالػػديف يػػأتي ليضػػأل اإلمبراطػػار بماابػػة شػػداع اسمػػؿ فيس

لرعايػػاه، اي كػػد عمػػى حقيقػػة أف فيسباسػػياناس ىػػا السػػمؼ الم سػػس لسػػدلة إمبراطاريػػة 
جديػػدة، ااسمػػؿ فػػي المسػػتقبؿ الػػذ  بػػدا مشػػرقًا فػػي الااقػػأل ، بػػالنظر إلػػى أف اإلمبراطػػار 

عمػػى الػػرغـ مػػف أف الػػبدض قػػد رأ  أنػػو سػػيكاف  كػػاف لػػو ابنػػاف يخمفانػػو عمػػى الدػػرش،
، ايقارف فاليرياس صػراحة ىػذه (٘ٔ مطم نًا أكار إذا كاف لفيسباسياناس ابف ااحد فقط 

كدادية، اىنػا  –اسسرة اإلمبراطارية الجديدة مأل تمؾ السابقة المنحمة أ  اسسرة الياليا
جديػػدة أفضػػؿ فػػي اليػػرب،  يػػتـ اسػػتبداؿ سػػقاط الييمنػػة اإلمبراطاريػػة فػػي الشػػرؽ بااحػػدة

اىػػا ماضػػاع مػػف أجمػػو كػػاف سػػقاط طػػراادة رمػػزًا ميمػػًا عنػػد فػػاليرياس كمػػا كػػاف عنػػد 
 فرجيمياس.

امرة أخر  ، مف الميـ التأكيد عمى أف فاليرياس ىنا يصار إقامػة حكػـ فيسباسػياناس 
 بأنيا لحظة انتقالية ميمة في تاري  رامػا  يجػد نظيػره الماضػاعي فػي الخدفػة الكانيػة

 لجابيتر اا نتقاؿ إلى عيد جديد.
يدكػػس سػػرد فػػاليرياس بشػػكؿ رمػػز  الماقػػؼ الػػذ  تبنػػاه الشػػاعر نحػػا تأسػػيس اسسػػرة 
الفدفية مف خدؿ الدادة بنا إلػى حػدث تأسػيس حقبػة جديػدة، حقبػة يصػبح فييػا الدمػؿ 

 .(1.498.500)البطالي ممكنًا تحت أنظار جابيتر اإلليية ارعايتو
نشػػػػا و سسػػػػرة إمبراطاريػػػػة جديػػػػدة، اعػػػػادة إف إعػػػػادة تأسػػػػيس  فيسباسػػػػياناس لرامػػػػا، اا 

فاليرياس إلػى الشػدر الممحمػي تظيػر كتصػرفات تدػزز الددقػة المتبادلػة بػيف الػبدط ا 
 .(ٙٔ الشدرا 

 ياسون وهرقل والتأثير الفرجيمي عمى فاليريوس:
ي حظيػت بيػا ؾ فاليرياس ماؿ الكاير مف مداصريو اآلخريف المكانة الميمة التػلقد أدر 

فػػي اجػػداف الرامػػاف ، اليػػذا قػػرر ا سػػتفادة مػػف شخصػػية ادة لفرجيميػػاس ممحمػػة اإلنيػػ
قػػيـ رامانيػػة تقميديػػة ماػػؿ الشػػجاعة ، االػػا    ( لينسػػب إلػػى ياسػػاف Aeneasاينيػػاس  
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االكرامػػػة ، االبِػػػر اأجػػػر  تجديػػػدًا شػػػامًد فػػػي شخصػػػية ياسػػػاف الضػػػديفة التػػػي رسػػػميا 
 .(ٚٔ  أبالمانياس الراد 

ففي البداية اسالى لممحمة أبالمانياس نجػد أف تقػديـ ياسػاف كػاف مختصػرًا اباىتػًا فيػا 
الرجػػػؿ الػػػػذ  يرتػػػػد  حػػػػذا ًا ااحػػػػدًا ، الػػػػذ  تنبػػػأ كينػػػػة الػػػػاحي بأنػػػػو يرمػػػػز إلػػػػى سػػػػقاط 

 (.1.5.7  (ٛٔ بيمياس
اي سس أبالمانياس كراىية ياساف اخافو مف بيمياس ليس عمى أية خصػا ص بطاليػة 

نمػػػػا عمػػػػى النبػػػػا ة التػػػػي تػػػػربط ياسػػػػاف بمصػػػػيره المحتػػػػاـ  اػػػػـ ينطمػػػػؽ  –يتفػػػػاؽ فييػػػػا اا 
أبالمانيػػػاس فػػػي سػػػرد قا مػػػة مػػػف مػػػا تي بيػػػت عػػػف المحػػػاربيف الػػػذيف سػػػيقاماف بالرحمػػػة 

ى أ  ذكػر خػاص مػف الم لػؼ ، اينضماف لياساف فػي ميمتػو. ا  يحصػؿ ياسػاف عمػ
 بؿ ييطي عميو مجماعة اسبطاؿ المشاىير الذيف سينضماف إليو.

ايبػػدا أف أبالمانيػػاس قػػد أنػػزؿ مػػف مكانػػة ياسػػاف ليمدػػب دارًا اانايػػًا عمػػى أداار الفريػػؽ 
 نفسو، فمجماع الفريؽ أىـ لمرااية مف أ  فرد ااحد بما في ذلؾ القا د نفسو.

يركز باستفاضػة عمػى ياسػاف منػذ البدايػة، مػف خػدؿ أعػيف عمى الدكس ف ف فاليرياس 
 أعدا و ماؿ الممؾ بيمياس ، الكنو ىنا أنزلو منزلة أكار بطالة مف أبالمانياس 

sed non ulla quies animo fratrisque paventi 
 progeniem divumque minas. hunc nam fore regi 

 exitio vatesque canunt pecudumque per aras 
 terrifici monitus iterant; super ipsius ingens 

 instat fama viri virtusque haud laeta tyranno. (Val.1.26.30) 

 " لكف عقمو لـ يذؽ طدـ الراحة ، فقد ظؿ خا فًا مف 
 الرجؿ ابف أخيو ااعيد اآللية لو. سف الدرافاف تنبأاا بأف ىذا

 سيتسبب في ىدؾ الممؾ، كما أف اسضاحي فاؽ المذابح 
 أنذرت بذلؾ أكار مف مرة؛ عداة عمى ذلؾ ف ف الشيرة اليا مة ليذا 

 البطؿ نفسو اشجاعتو لـ تكف قط مصدر بيجة لمطاغية" 
 fama 30-1.29إف ياسػػاف عنػػد فػػاليرياس ىػػا رجػػؿ ذا شػػيرة عظيمػػة اشػػجاعة  

ingens…virtusqueعمػػى عكػس ياسػػاف السػػابؽ عنػد أبالمانيػػاس. ابػػالرغـ  (، اذلػؾ
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مػػػػف أف كمتػػػػا الشخصػػػػيتيف سػػػػتكاف ىػػػػي السػػػػبب فػػػػي السػػػػقاط النيػػػػا ي لبيميػػػػاس افقػػػػًا 
لألسػػطارة فػػ ف ذلػػؾ لػػـ يػػرد ذكػػره فػػي أ  مػػف القصػػيدتيف . إ  أف ياسػػاف فػػاليرياس لػػو 

اف جانػػب بطػػالي أصػػيؿ يييػػب باضػػاح عنػػد أبالمانيػػاس، ففػػي المقػػا  اساؿ بػػيف ياسػػ
ابيمياس نر  الصد  الفرجيمي المتدمد الذ  يساعد عمى تدزيز مكانة البطؿ ، اكػذلؾ 
تدميػػػػؽ شػػػػرار المسػػػػتبد ، ا  يسػػػػتطيأل القػػػػارل سػػػػا  أف يتػػػػذكر ممحمػػػػة اإلنيػػػػادة عنػػػػد 

 مدحظة التأايرات الدكسية لياساف عمى بيمياس 
Progeniem sed enim Troiano a sanguine duci 

audierat, Tyrias olim quae verteret arces; 
hinc populum late regem belloque superbum 
venturum excidio Libyae: sic volvere Parcas. 

Id metuens, veterisque memor Saturnia belli, 
prima quod ad Troiam pro caris gesserat Argis 
necdum etiam causae irarum saevique dolores 

exciderant animo: (Verg. Aen. 1.19-26) 

 " اعمى كٍؿ فقد عممت الربة أف ذرية انحدرت مف أصؿ طرااد 
 عمييا أف تدمر، يامًا ما، القدع الصارية،

يظير شدب يحكـ ممالؾ مترامية اسطراؼ، صدب اأف مف ىذه الذرية ساؼ س
 المراس في الحرب، اساؼ يأتي ليصب عمى ليبيا الدمار. ىكذا قضت ربات القدر.

 إف الربة ابنة ساتارناس، التي كانت تخشى ذلؾ اتتذكر الحرب القديمة
 التي خاضت غمارىا عند طراادة فيما مضى مف أجؿ أرجاس الدزيزة

 زنيا المرير لـ تنمح بدد مف ذاكرتيا." الـ تزؿ أسباب غضبيا اح
ىػذا اإليحػػا  يضػأل ياسػػاف عمػى المسػػتا  البطػػالي آلينيػاس ، فيػػا الذريػة التػػي سػػتدمؿ 
عمى تدمير الممؾ مامما سيكاف بطؿ طراادة مػدمرًا لقرطاجػة ابالمدػايير اإلنسػانية فػ ف 

يػد قتػؿ ياسػاف بيمياس يدد أكار شرًا مف الربة جانا مف خدؿ الحقيقػة الااضػحة أنػو ير 
( بينمػػا فػػي اإلنيػػادة ترغػػب جانػػا فقػػط فػػي منػػأل اصػػاؿ اينيػػاس إلػػى إيطاليػػا 1-31-32 

اذلؾ مػف أجػؿ القضػا  عمػى أ  خطػر مسػتقبمي يمكػف أف يسػببو أحفػاده عمػى حبيبتيػا 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Progeniem&la=la&can=progeniem0&prior=fovetque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sed&la=la&can=sed0&prior=Progeniem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=enim&la=la&can=enim0&prior=sed
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Troiano&la=la&can=troiano0&prior=enim
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a&la=la&can=a0&prior=Troiano
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sanguine&la=la&can=sanguine0&prior=a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=duci&la=la&can=duci0&prior=sanguine
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=audierat&la=la&can=audierat0&prior=duci
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Tyrias&la=la&can=tyrias0&prior=audierat
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=olim&la=la&can=olim0&prior=Tyrias
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae0&prior=olim
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=verteret&la=la&can=verteret0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=arces&la=la&can=arces0&prior=verteret
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hinc&la=la&can=hinc0&prior=arces
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=populum&la=la&can=populum0&prior=hinc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=late&la=la&can=late0&prior=populum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=regem&la=la&can=regem0&prior=late
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=belloque&la=la&can=belloque0&prior=regem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=superbum&la=la&can=superbum0&prior=belloque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=venturum&la=la&can=venturum0&prior=superbum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=excidio&la=la&can=excidio0&prior=venturum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Libyae&la=la&can=libyae0&prior=excidio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sic&la=la&can=sic0&prior=Libyae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=volvere&la=la&can=volvere0&prior=sic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Parcas&la=la&can=parcas0&prior=volvere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Id&la=la&can=id0&prior=Parcas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=metuens&la=la&can=metuens0&prior=Id
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=veterisque&la=la&can=veterisque0&prior=metuens
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=memor&la=la&can=memor0&prior=veterisque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Saturnia&la=la&can=saturnia0&prior=memor
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=belli&la=la&can=belli1&prior=Saturnia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prima&la=la&can=prima0&prior=belli
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quod&la=la&can=quod0&prior=prima
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad0&prior=quod
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Troiam&la=la&can=troiam0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro&la=la&can=pro0&prior=Troiam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=caris&la=la&can=caris0&prior=pro
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gesserat&la=la&can=gesserat0&prior=caris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Argis&la=la&can=argis0&prior=gesserat
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=necdum&la=la&can=necdum0&prior=Argis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=etiam&la=la&can=etiam0&prior=necdum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=causae&la=la&can=causae0&prior=etiam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=irarum&la=la&can=irarum0&prior=causae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=saevique&la=la&can=saevique0&prior=irarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dolores&la=la&can=dolores0&prior=saevique
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exciderant&la=la&can=exciderant0&prior=dolores
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=animo&la=la&can=animo0&prior=exciderant
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قرطاجػػة . ايكتسػػب ياسػػػاف فػػاليرياس عمقػػػًا إضػػافيًا فػػػي الشخصػػية يتفػػػاؽ تمامػػًا عػػػف 
 ممحمة أبالمانياس.

اليرياس ىػػػػػا اداػػػػػي اسبدػػػػػاد أكاػػػػػر مػػػػػف النمػػػػػاذج اإلغريقػػػػػي ، فيسػػػػػتينى ابيميػػػػػاس فػػػػػ
أبالمانياس عف بيمياس بدد حاالي سبدة عشر بيت بداف أ  كممة متبادلة بػيف البطػؿ 
االممػػػؾ الشػػػرير ، فػػػي حػػػيف أف فػػػاليرياس يفضػػػؿ التركيػػػز عمػػػى لقا يمػػػا لػػػيس فقػػػط فػػػي 

نمػػا أيضػػًا مػػف خػػدؿ إجػػػرا  مشػػيد المكيػػدة الخاصػػة ببيميػػاس كمػػا عنػػد أبالمانيػػاس، اا  
 حاار بيف الممؾ اابف أخيو.

ابينما يقرر بيميػاس المسػتبد بسػرعة عنػد أبالمانيػاس إرسػاؿ ياسػاف  فػي رحمػة محفافػة 
( فػ ف بيميػاس عنػد فػاليرياس يفكػر بدنايػة 1.5.17بالمخاطر ليمنأل عادتو إلى الاطف  

مػف ا حتمػا ت قبػؿ أف شديدة في أفضؿ اسيمة لمقضا  عمى ياساف مفكػرًا فػي الدديػد 
 يفكر بشكؿ نيا ى في إرسالو إلى كالخيس 

ergo anteire metus iuvenemque exstinguere pergit 
 Aesonium letique vias ac tempora versat, 

 sed neque bella videt Graias neque monstra per urbes 
 ulla: Cleonaeo iam tempora clausus hiatu 
 Alcides, olim Lernae defensus ab angue 

Arcas et ambobus iam cornua fracta iuvencis. 

 ira maris vastique placent discrimina ponti.(Val. 1. 31-7) 
 " الذلؾ قرر التيمب عمى خافو االقضا  عمى الشاب
 ابف أيساف،  افكر مميًا في طريقة قتمو اتاقيتو،

خدؿ  خاض غمار الحرب ا  عف طريؽ أ  احش الكنو رأ  أف ذلؾ لف يتـ مف 
 بالمدف اليانانية، فمف قبؿ اضأل ىرقؿ فاؽ جسده أنياب أسد كمياني،

 اذات مرة كانت أركاديا تندـ بحماية أفدااف ليرنا،
 كما تحطمت مف قبؿ قراف الااريف. 

 اـ راؽ لو غضب البحر اأىااؿ المحيط الدظيـ."                    
. فبيميػػاس يفكػػر مميػػًا عنػػد اختيػػار الميمػػة (ٜٔ ىنػػا يػػااز  فػػاليرياس بػػيف ياسػػاف اىرقػػؿ 

التي سيحددىا لياساف االتي ستاد  بحياتو. انممح ىنػا اىتمامػو بػالاحاش التػي قيرىػا 
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ىرقؿ، اىي إشارة ضمنية لممكانة البطالية لياساف، فيا خصـ تتساا  قدراتو البطالية 
ا  ليرقؿ ربما   يدظـ فقط الجانػب البطػالي لياسػاف بالنسػبة بقدرات ىرقؿ. اىذا اإليح

نمػا يقػدـ أيضػًا إضػافة اريػة بالقصػيدة حيػث إف شخصػية ىرقػؿ سػتدمؿ  ليذا المشيد، اا 
كأسػػاس لممقارنػػة مػػأل ياسػػاف طػػااؿ الاقػػت . االددقػػة بػػيف ياسػػاف اىرقػػؿ تػػذكرنا أيضػػًا 

اب الاػامف ، إذ  جدػؿ فرجيميػاس بالدار البارز الذ  يمدبو ىرقؿ في اإلنيادة ، في الكتػ
. فيرقػؿ فػاليرياس   يدمػؿ إذف كمقيػاس  (ٕٓ مف ىرقؿ قرينًا آلينياس اسغسطس نفسػو

نما كتذكرة مستمرة لنا باعتماد الشاعر الدا ـ عمى اينيػاس  يتـ بو قياس بطالة ياساف اا 
 .(ٕٔ كنماذج لبطمو

س مف ادعا  اسصػالة ، فيػذه افي استخداـ ىرقؿ لتمايؿ اإلمبراطار، لـ يتمكف فاليريا 
الددقػػػة الرمزيػػػة سػػػبؽ تأسيسػػػيا مػػػف فرجيميػػػاس ، حيػػػث يصػػػار فرجيميػػػاس ىرقػػػؿ فػػػي 

( بطريقػػػػة تربطػػػػو بشػػػػكؿ اايػػػػؽ باينيػػػػاس، افػػػػي الكتػػػػاب Cacusصػػػػراعو مػػػػأل كػػػػاكاس  
. قػػد (ٕٕ السػػادس يقػػارف فرجيميػػاس عظمػػة أغسػػطس المسػػتقبمية ب نجػػازات ىرقػػؿ السػػابقة

د شػػػدرا  الدصػػػر اساغسػػػطي فيػػػذا ىارايتػػػاس فػػػي قصػػػيدتو اسػػػتمرت ىػػػذه المقارنػػػة عنػػػ
، اأافيػدياس بالماػؿ يدمػف أف أغسػطس، (ٖٕ الرامانية الاالاة يربط بيف أغسطس اىرقؿ

. ىػػ    الشػػدرا  الاداػػة فػػي عيػػد (ٕٗ ماػػؿ ىرقػػؿ ، حصػػؿ عمػػى البطالػػة بسػػبب فضػػيمتو
اىػػذا أغسػػطس، يدترفػػاف باضػػاح بدناصػػر التػػااز  بػػيف شخصػػيتي أغسػػطس اىرقػػؿ، 

 يدؿ عمى أف أغسطس شبيو ىرقؿ في التأليو ، اكنماذج لمفضيمة الدميا.
اكاف الدافأل ارا  قرار فاليرياس لتصاير ىرقؿ عمى مقربة مف التأليو، عمى مػا أعتقػد، 

. اىػػػػذه الجاانػػػػب فػػػػي (ٕ٘ الرغبػػػة فػػػػي جدػػػػؿ شخصػػػػية ىرقػػػػؿ ، تػػػػدعـ المسػػػػتا  الرمػػػػز 
 .(ٕٙ كنماذج مماؿ لحمبراطار أغسطسمدالجة فاليرياس ليرقؿ ، تدعـ تفسير ىرقؿ 

نمػا يسػتخدـ  لـ يقصر فاليرياس مقارنتػو لياسػاف بيرقػؿ عمػى اسبيػات ا فتتاحيػة فقػط اا 
ىذا التشبيو طااؿ الممحمة ، ففي النصؼ اساؿ مف الممحمة يبدا ىرقؿ كبطػؿ حقيقػي 

يتقاعػد في حيف أف ياساف كاف الزعيـ بد منازع ، افي النصػؼ الاػاني مػف الممحمػة ، 
 .(ٕٚ ىرقؿ عف المشاركة في الحممة ابدد ذلؾ يظير في دا رة اآللية
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عنػػػػػدما يحػػػػػارب ياسػػػػػاف محػػػػػاربي اسرض ، يقارنػػػػػو فػػػػػاليرياس بيرقػػػػػؿ عنػػػػػدما حػػػػػارب 
 اسفدااف 

nec magis aut illis aut illis milibus ultra 
sufficit, ad dirae quam cum Tirynthius Hydrae 

agmina Palladios defessus respicit ignes.(Val. 7.620-2) 

 لـ يكف كافيًا لو مااجية ا ؼ المقاتميف مف ىذا الجانب  "
 امف ذاؾ الجانب، تمامًا مامما استداف ىرقؿ المجيد بنار الربة با س

 ".في مااجيتو لر اس اسفدااف
يرتػػد  اعنػػدما يضػػأل ياسػػاف عمػػى كتفػػو الفػػراة الذىبيػػة ، يشػػبيو فػػاليرياس بيرقػػؿ اىػػا 

 فرا  أسد نيميا  
micat omnis ager villisque comantem 

sidereis totos pellem nunc fundit in artus, 
 nunc in colla refert, nunc implicat ille sinistrae: 

 talis ab Inachiis Nemeae Tirynthius antris 
ibat adhuc aptans umeris capitique leonem.(Val. 8.122-6) 

 " لمدت كؿ الحقاؿ االقر ، إذ كاف ييطي تارة جسده كمو بخصدت 
، اتارة كاف يرفديا إلى عنقو، اتارة يضديا عمى ذراعو  ابرىا التي تشبو النجـا

 اسيسر، مامما عاد ىرقؿ مف كيؼ إيناخاس بنيميا اكاف اسسد 
 حينيا مد مًا لكتفو ارأسو."  

مزايا قابمة لممقارنة ايػتـ اختبارىمػا  كأبطاؿ ذا ابدد ذلؾ يقدـ فاليرياس ياساف اىرقؿ 
في مااقؼ مماامة. اقرب الددقة بيف ياساف اىرقػؿ ، يمكػف فيميػا بػالتمميح إلػى رغبػة 
فيسباسػػػياناس الااضػػػحة لمػػػزج نفسػػػو بػػػػ أغسػػػطس . إف تقميػػػد فيسباسػػػياناس سغسػػػطس 

ًا مػف الػدعـ يافر لنا ماازاة ااضحة مأل عػرض فػاليرياس اىرقػؿ، ابالتػالي يضػفى مزيػد
 .(ٕٛ لقرا ة اسرجانااتيكا الخاصة بو

امػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر أف ىرقػػػػؿ أبالمانيػػػػاس كػػػػاد أف يصػػػػبح قا ػػػػد الرحمػػػػة لػػػػا  رفضػػػػو 
( ، لكػػف 350-1.336المتااضػػأل ااقتراحػػو بػػأف ياسػػاف ىػػا اسفضػػؿ ااسنسػػب لمميمػػة  

فػػاليرياس يحػػذؼ ىػػذا المشػػيد ا نتخػػابي تمامػػًا فيجدػػؿ ياسػػاف يحتػػؿ مكانػػة القا ػػد مػػف 
البداية فد يكاف ىنػاؾ شػؾ بشػأف مػف اسفضػؿ لمميمػة . فػأاراؽ اعتمػاد ياسػاف كبطػؿ 
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( . fama viri virtusque 1.30فػػي ممحمػػة فػػاليراس قػػد تػػـ تأسيسػػيا بقػػاة حسػػـ 
ليرياس   يستسػمـ ببسػاطة لمتقميػد اسسػطار  اب ضافة غضب جانػا مػف ىرقػؿ فػ ف فػا

نمػػا يبػػدأ سمسػػمة مػػف الددقػػات بػػيف ىرقػػؿ ااينيػػاس التػػي تقػػأل فػػي النصػػؼ اساؿ مػػف  اا 
المحممػػػػة . فياسػػػػاف فػػػػاليرياس لػػػػيس الاريػػػػث الاحيػػػػد لمتركػػػػة البطاليػػػػة آلينيػػػػاس كبطػػػػؿ 

نما ىرقؿ أيضًا.  ممحمي اا 
ينيػاس فرجيميػاس ليسػت مسػألة تقميػد اباإلضافة إلى أف الددقة بػيف ىرقػؿ فػاليرياس اا

نمػا ىػي قػرار راا ػي ااعػي مػف جانبػو ، فالشػاعر  الفدفػي يرعػى ياسػاف  مف الم لؼ اا 
ليكػػػاف خميفػػػة ليرقػػػؿ داخػػػؿ سػػػباؽ ممحمتػػػو الخاصػػػة، اىػػػذا الخميفػػػة ىػػػا الاريػػػث لكػػػؿ 
الددقات الفرجيمية التي تأتي مػأل شخصػية ىرقػؿ . اشخصػية ياسػاف بيػذا الشػكؿ ىػي 

فيي خدصة كؿ مف ىرقػؿ ااينيػاس ، اتتفػاؽ بشػدة عمػى ياسػاف أبالمانيػاس مركبة ، 
 .(ٜٕ في عياف الجميار الراماني

تدتبر أرجانااتيكا فاليرياس فدكاس الممحمة الدتينية الاحيدة التػي يشػارؾ فييػا ىرقػؿ 
كشخصػية را ػدة ، اىػا فػي الشػدر الدتينػػي إف لػـ يكػف بطػؿ أ  ممحمػة باقيػة ، يظيػػر 

 .(ٖٓ  يسة في عدد مف القصا دكشخصية ر 
كاف ىرقؿ النماذج اسصمي لمفضيمة لد  الرااقييف ، انجد أف ىارايتاس يشػبو مجػي  

 .(ٖٔ النصر سغسطس بدادة ىرقؿ مف الدالـ السفمى
الفيػػـ دار ىرقػػؿ عنػػد فػػاليرياس فدكػػاس يجػػب أف ننظػػر إليػػو عنػػد أبالمانيػػاس ، فػػي 

اد طػاقـ اسرجػا ، الكػف يتركػو الطػاقـ ارا ىػـ بدػد الممحمة اليانانية، فيرقؿ ىا أحد أفػر 
الذىاب إلى الشػاط  بحاػًا عػف ىػيدس . اعمػى الػرغـ مػف اضػطرار رفاقػو لمػذىاب مػف 

. انجػػػد أف الشػػػاعر ذكػػػر (ٕٖ دانػػػو ، فػػػ نيـ يدرفػػػاف أف قاتػػػو   يمكػػػف ا سػػػتينا  عنيػػػا
ي الميمة التػي ساؿ مرة رغبتو في مساعدة ياساف  في البحث عف الفراة الذىبية ، اى

فرضػػيا عميػػو بيميػػاس الحاقػػد ، لكنػػو فيمػػا بدػػد يشػػرح لمميػػامريف أف ىرقػػؿ يسػػتدد لتنفيػػذ 
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. اأعتقػد أف أبالمانيػاس يقصػد (ٖٖ الدديد مف المياـ التي فرضيا عميو الممؾ ياريايػاس
 .(ٖٗ ىنا الصد  المفظي

سػيا   فقػد اىكذا ف ف ىرقػؿ كػاف مامػو ماػؿ ياسػاف ، كػاف عميػو أف يتحمػى بالخصػاؿ نف
كػػػػاف عميػػػػو أف يقاتػػػػؿ عمالقػػػػة اسرض التػػػػي أاجػػػػدتيـ ىيػػػػرا فػػػػي طريػػػػؽ الميػػػػامريف اأف 

االػػذ  كػػاف  (ٖ٘ (Hesperidesيحصػػؿ عمػػى التفػػاح الػػذىبي الخػػاص باليسػػبيريديات  
يقػػػاـ بحراسػػػتو أفدػػػااف. ااسػػػتخدـ أبالمانيػػػاس تشػػػبييات لػػػـ يسػػػتخدميا ىػػػاميراس عنػػػد 

ف ياساف يقـا أبالمانياس باسػتخداـ التشػبييات الحديث عف ىرقؿ ، بينما في حدياو ع
 التي استخدميا ىاميراس.

يجػػب ا عتػػراؼ أف ىرقػػؿ فػػي أرجانااتيكػػا فػػاليرياس فدكػػاس لػػيس شخصػػية اانايػػة ، 
كمػػا أنػػو   يخمػػا مػػف د لػػة سياسػػية فػػي عيػػد نيػػراف ااسسػػرة الفدفيػػة ، كػػاف الرااقيػػاف 

ىرقػؿ فػي أرجانااتيكػا فػاليرياس أنػو  خصاـ دا ميف لنظاـ الحكـ الفػرد ، اكػاف يسػمى
دا مًا مف الدا مة، اعندما يتػرؾ بحارتػو لػيس مػف قبيػؿ الصػدفة الكػف كضػحية لمخطػط 
مػػف جانػػب جانػػا زاجػػة اسب . اىػػيدس فػػي الكتػػاب الاالػػث دليػػؿ عمػػى ضػػيينة جانػػا 
تجاه ىرقؿ اتدمؿ عمى تقاية الددقة بيف ىرقؿ فاليرياس ااينياس فرجيمياس كضػحايا 

فػػي كػػؿ  (ٖٙ (. امناجاتيػػا تدطػػي صػػد  لحنيػػادة 3.509.520ه الضػػيينة اإللييػػة  ليػػذ
مف المحتا  االنيمػة، ففػي الكتػاب اساؿ مػف اإلنيػادة لمحػت جانػا اينيػاس افريقػو فػي 
 ساحؿ صقمية. اىي تنطمؽ في حديث مطاؿ مشابو يستسقى منو فاليرياس مضمانو. 

 ة  ايصؼ فرجيمياس جانا بأنيا ساخطة في البداي
“Mene incepto desistere victam, 

nec posse Italia Teucrorum avertere regem? 

Quippe vetor fatis. (Ver. Aen. 1.37.39) 

 عف خطتي،  –ميزامة  –" ىؿ أتخمى 
 غير قادرة عمى رد ممؾ الطراادييف عف إيطاليا؟

   شؾ أف اسقدار تمندني." 
 ايصار فاليرياس ماقؼ جانا بدبارات مشابية  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Mene&la=la&can=mene0&prior=secum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=incepto&la=la&can=incepto0&prior=Mene
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=desistere&la=la&can=desistere0&prior=incepto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=victam&la=la&can=victam0&prior=desistere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nec&la=la&can=nec0&prior=victam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=posse&la=la&can=posse0&prior=nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Italia&la=la&can=italia0&prior=posse
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Teucrorum&la=la&can=teucrorum0&prior=Italia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=avertere&la=la&can=avertere0&prior=Teucrorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=regem&la=la&can=regem0&prior=avertere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Quippe&la=la&can=quippe0&prior=regem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vetor&la=la&can=vetor0&prior=Quippe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fatis&la=la&can=fatis0&prior=vetor
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debueram nullos iuveni iam quaerere  casus 

 victa nec <ad> tales forsan descender pugnas. (Val. 3-517-18) 
 " اسنني ُىزمت فمدمو   ينبيي عميَّ أف أجدؿ الشاب اآلف يااجو

 أية مخاطر، ا  أف يقأل في ماؿ تمؾ المدارؾ" .
  فت لمنظر، خاصة مأل اجاد الفدؿ نفسو أيضًا في اإلنيادة  (victa  إف تكرار كممة

Ast ego magna Iovis coniunx, nil linquere inausum 
quae potui infelix, quae memet in omnia verti, 

vincor ab Aenea. (Verg. Aen. 7.308) 

 " الكف أنا زاجة جابيتر الدظيمة، االتي لـ تترؾ شي اً 
 في سمطتيا داف محاالة ابد فا دة ، فأنا التي حاالت في كؿ شي ،

 بااسطة اينياس ".قد ىزمت 
 اكد الم لفيف يصار الربة ساخطة بشأف إىانة مركزىا اإلليي فكممات فاليرياس 
en ego nunc regum soror - et mihi gentis  ullus honos?(Val. 3.514-5) 

 .الـ أحقؽ أ  مجد لفصيمتي" -" عجبًا! ف نني اآلف أخت المماؾ

 تذكرنا بكممات فرجيمياس 
Ast ego, quae divom incedo regina, Iovisque 
et soror et coniunx, una cum gente tot annos 

bella gero! Et quisquam numen Iunonis adoret 

praeterea, aut supplex aris imponet honorem?” (Verg. Aen. 1.46-9) 

 " بينما أنا، مف تراح اتيدا مميكة اسرباب، 
 اأخت جابيتر ازاجتو، أشف الحرب عمى شدب ااحد طااؿ ىذه

 أ  ضارعالسناات الدديدة! َمْف بدد ذلؾ يقدس ألاىية جانا، ا 
 ساؼ ينحر القرابيف عمى مذابحيا؟   "

 ابالماؿ ف ف الدبارة  
Ast ego magna Iovis coniunx, (Verg. Aen. 7.308) 

 " لكنني ، أنا ، زاجة جابيتر الدظيمة ".

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Ast&la=la&can=ast0&prior=merentem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ego&la=la&can=ego0&prior=Ast
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=magna&la=la&can=magna0&prior=ego
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iovis&la=la&can=iovis1&prior=magna
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=coniunx&la=la&can=coniunx1&prior=Iovis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nil&la=la&can=nil0&prior=coniunx
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=linquere&la=la&can=linquere0&prior=nil
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inausum&la=la&can=inausum0&prior=linquere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae0&prior=inausum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=potui&la=la&can=potui0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=infelix&la=la&can=infelix0&prior=potui
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae1&prior=infelix
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=memet&la=la&can=memet0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in2&prior=memet
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnia&la=la&can=omnia0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=verti&la=la&can=verti0&prior=omnia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vincor&la=la&can=vincor0&prior=verti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ab&la=la&can=ab2&prior=vincor
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Aenea&la=la&can=aenea0&prior=ab
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Ast&la=la&can=ast0&prior=acuto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ego&la=la&can=ego0&prior=Ast
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae0&prior=ego
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=divom&la=la&can=divom0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=incedo&la=la&can=incedo0&prior=divom
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=regina&la=la&can=regina0&prior=incedo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iovisque&la=la&can=iovisque0&prior=regina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et2&prior=Iovisque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=soror&la=la&can=soror0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et3&prior=soror
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=coniunx&la=la&can=coniunx0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=una&la=la&can=una0&prior=coniunx
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cum&la=la&can=cum1&prior=una
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gente&la=la&can=gente0&prior=cum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tot&la=la&can=tot0&prior=gente
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=annos&la=la&can=annos0&prior=tot
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bella&la=la&can=bella0&prior=annos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gero&la=la&can=gero0&prior=bella
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Et&la=la&can=et4&prior=gero
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quisquam&la=la&can=quisquam0&prior=Et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=numen&la=la&can=numen0&prior=quisquam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iunonis&la=la&can=iunonis0&prior=numen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=adoret&la=la&can=adoret0&prior=Iunonis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praeterea&la=la&can=praeterea0&prior=adoret
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aut&la=la&can=aut0&prior=praeterea
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=supplex&la=la&can=supplex0&prior=aut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aris&la=la&can=aris0&prior=supplex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imponet&la=la&can=imponet0&prior=aris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=honorem&la=la&can=honorem0&prior=imponet
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Ast&la=la&can=ast0&prior=merentem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ego&la=la&can=ego0&prior=Ast
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=magna&la=la&can=magna0&prior=ego
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iovis&la=la&can=iovis1&prior=magna
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=coniunx&la=la&can=coniunx1&prior=Iovis


 تأثير فرجيميوس عمى فاليريوس فالكوس 

222 
 

اتدتػػرؼ فػػي اإلنيػػادة الكتػػاب السػػابأل مػػأل اإلشػػارة إلػػى التقميػػؿ السػػاخر مػػف الػػذات بأنيػػا 
 اتيا المستمرة مأل اينياس االطراادييف منيكة مف صراع

At, credo, mea numina tandem 

fessa iacent odiis aut exsaturata quievi. (Verg. Aen. 7.297-8) 

 الكني أعتقد أف قاتي المقدسة سيحؿ بيا التدب في نياية المطاؼ،
 أا أنو ينبيي عميَّ أف أىدأ بدد أف تشبدت بالكراىية".

ذا عدنا لاصؼ جانا عند فرجيمياس في الكتاب اساؿ نر  أف فاليرياس قد استخدـ  اا 
عقػػدتيا  الرّبػة عنػػد فرجيميػػاس مػػأل ليػة مشػػابية لحكايتػػو عػف ىػػيدس مػػف الصػفقة التػػي 

 أيالاس ، في محاالة إلزعاج اينياس افريقو اتدد أيالاس بالزااج ب حد  الحاريات 
Sunt mihi bis septem praestanti corpore nymphae, 

quarum quae forma pulcherrima Deiopea, 

conubio iungam stabili propriamque dicabo, (Verg. Aen. 1.71-3) 

 " إف عند  مف الحاريات أربأل عشرة، فاتنات اسجساـ، 
 مف بينيف ديابيا أكارىف جماً ،

 اسبد."ساؼ أااقيا بؾ، في زااج متيف، ساؼ أىدييا لؾ إلى 
عند فاليرياس تبدأ جانػا فػي تفديػؿ خطتيػا لفصػؿ ىرقػؿ عػف بقيػة الميػامريف. اتحقػؽ 

 ( Dryopeذلؾ مف خدؿ خطؼ ىيدس بمساعدة الحارية درياب  
“quem tibi coniugio tot dedignata dicavi, 

nympha, procos, en Haemonia puer adpulit alno, 

 clarus Hylas, saltusque tuos fontesque pererrat. (3.535-7) 
 " لقد اخترتو لِؾ زاجًا ، أيتيا الحارية، يا مف رفضتي

 الكاير مف الخطاب، عجبًا! إف الفتى قد جا  إلى نبأل ىايماف،
 ىا يتجاؿ بيف غاباتؾ اينابيدؾ." ىاىيدس الشيير، إنو 

  يمكف أف تخط و الديف.  (537-3.535  ااسرجانااتيكا (1.37 فالتشابو بيف اإلنيادة 
ففي كمتا الحالتيف ترجا جانا مف شخص ما أف يساعدىا في مخططاتيا اتدده في 
مقابؿ ذلؾ بزاجة، ابالنسبة لجانا ف ف فاليرياس يستخدـ بدض المفردات مف اإلنيادة. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=At&la=la&can=at0&prior=viam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=credo&la=la&can=credo0&prior=At
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mea&la=la&can=mea0&prior=credo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=numina&la=la&can=numina0&prior=mea
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tandem&la=la&can=tandem0&prior=numina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fessa&la=la&can=fessa0&prior=tandem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iacent&la=la&can=iacent0&prior=fessa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=odiis&la=la&can=odiis0&prior=iacent
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aut&la=la&can=aut0&prior=odiis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exsaturata&la=la&can=exsaturata0&prior=aut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quievi&la=la&can=quievi0&prior=exsaturata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Sunt&la=la&can=sunt0&prior=ponto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mihi&la=la&can=mihi1&prior=Sunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bis&la=la&can=bis0&prior=mihi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=septem&la=la&can=septem0&prior=bis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praestanti&la=la&can=praestanti0&prior=septem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=corpore&la=la&can=corpore0&prior=praestanti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nymphae&la=la&can=nymphae0&prior=corpore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quarum&la=la&can=quarum0&prior=nymphae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae0&prior=quarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=forma&la=la&can=forma0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pulcherrima&la=la&can=pulcherrima0&prior=forma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Deiopea&la=la&can=deiopea0&prior=pulcherrima
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=conubio&la=la&can=conubio0&prior=Deiopea
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iungam&la=la&can=iungam0&prior=conubio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stabili&la=la&can=stabili0&prior=iungam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=propriamque&la=la&can=propriamque0&prior=stabili
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dicabo&la=la&can=dicabo0&prior=propriamque
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إذ إف شخصية جانا في اسرجانااتيكا مدرافة لد  الجميار الراماني، فدندما يااجو 
نا   يستطيأل إ  أف يفكر بقدرتيا المدمرة االممتاية التي أنشأىا بيا شخصية جا 

فرجيمياس. افي ممحمة اسرجانااتيكا لفاليرياس تدد جانا بماابة الداف اإلليي 
الشخصي الذ  يرعى السفينة أرجا ايقؼ بجاار مدحييا في كؿ المحف التي مراا 

تميمحاتو مف أبالمانياس الكنو بيا  امف الااضح أف فاليرياس قد أخذ الكاير مف 
عززىا بمفردات مف الممحمة الرامانية. فبالرغـ مف تاجيييا ادعميا لمرحمة إ  أف 
ىيرا ، ماؿ الكاير جدًا مف اآللية عند أبالمانياس ، قد تـ تخفيضيا إلى دار غير 
مشارؾ في النطاؽ البشر . ايبدأ فاليرياس دار جانا في ممحمتو مف خدؿ تقديـ 

ة عف شرارىا التي تتماشى كايرًا مأل صارتيا في اإلنيادة. إف الدار الكبير ليرقؿ ، فكر 
عند مقارنتو بيرقؿ أبالمانياس ، الذ  يسمح لفاليرياس ب عادة رسـ شخصية جانا ، 
يضيؼ ُبددًا جديدًا لدارىا التقميد   كربة حامية امدافدة، ب دخاؿ عنصر اإليذا  مف 

عاد ة رسـ صارتيا ىذه مبنية إلى حد كبير عمى اإليحا ات جانبيا تجاه ىرقؿ ، اا 
المفظية االسياقية لبدض المشاىد مف اإلنيادة اخاصة الكتاب اساؿ االسابأل ، حيث 
يمكف أف نر  الحقد اإلليي ليا بأاضح صارة. إف تدقبيا المتااصؿ ليرقؿ   ياير 

نما يشكؿ جز ًا ااض حًا مف أجندة فقط الشفقة عميو، مف اجية نظر القارل، اا 
 فاليرياس الراا ية   أ  اىا رسـ صارة ىرقؿ عمى غرار صار اينياس.

إف ابتداد فاليرياس عف نص أبالمانياس ىا الػذ  يرفػأل ياسػاف سعمػى مػف الشخصػية 
اإلغريقيػػة التػػي تحمػػؿ نفػػس اسػػمو، فػػأبالمانياس يجدػػؿ الميػػامريف يتخمػػاف عػػف ىرقػػؿ  

رياس يسػػػتامر إخػػػراج ىرقػػػؿ اىػػػيدس مػػػف . ففػػػالي(1283-1273-1 اىػػػيدس داف قصػػػد 
الرحمػػة ليدػػرض كفػػا ة ياسػػاف  كقا ػػد ايدػػرض أيضػػًا إحساسػػو الدميػػؽ باإلنسػػانية حيػػث 

 إنو يشدر باسسى لخسارة أا لفقداف رفيقو في لحظة مايرة لممشاعر حيث يقاؿ 
stat lacrimans magnoque viri cunctatur amore. (Val. 3.606) 

 " اقؼ  ياساف( اىا يذرؼ الدمأل، اتمكأ  في الرحيؿ( لحبو الدظيـ لمبطؿ." 
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 –نيمػػو  –انحنا تػػو  –يشػػتاؽ ياسػػاف ليرقػػؿ عػػف طريػػؽ تػػذكر سػػمات ىرقػػؿ   اختيالػػو 
 .(615-607-3 أعمالو 

ابينمػػػػا يرسػػػػـ فػػػػاليرياس صػػػػارة إنسػػػػانية خاصػػػػة لياسػػػػاف لحزنػػػػو لفػػػػراؽ ىرقػػػػؿ ، فػػػػ ف 
بداف دمدة ااحدة مف ياساف ، اما ىا أكار مف ذلؾ، ف ف أبالمانياس يستأنؼ الرحمة 

ياسػػاف أبالمانيػػاس   يمػػنح الفريػػؽ خيػػار البقػػا  االبحػػث عػػف البطػػؿ كمػػا فػػي الممحمػػة 
الرامانية . فياساف الخاص بأبالمانياس يصبح باىتًا إذف بالمقارنػة بالقا ػد الػديمقراطي 

 تمامًا في ممحمة فاليرياس.
فػػة أمػػر انتحػػار أبايػػو مخافػػة أف يتخمػػى عػػف ميمتػػو التػػي تمنػػأل جانػػا ياسػػاف مػػف مدر 

. اصػػدة ياسػػاف بدػػد (5-2.1 فرضػػيا جػػابيتر عميػػو المدػػادة إلػػى ا نتقػػاـ مػػف بيميػػاس 
الداصفة في الكتاب اساؿ ىي اندكاس لتقااه فيػا   يصػمى لكػي يصػؿ إلػى كػالخيس 

. االحػػػؽ إف   شػػػؾ فػػػي تقػػػا   (6-3.675  بأمػػػاف الكػػػف لمدػػػادة  إلػػػى اسىػػػؿ ااسقػػػارب
 .(80-1.79 ياساف تجاه اآللية ، فالديف ىا قاة دافدة في قرار بتالي الميمة 

اىرقؿ عمى الدكس بديد عف اإلياار التاـ ، فدند كػؿ مػف أبالمانيػاس افػاليرياس نجػده 
مندػػزً  بشػػكؿ كبيػػر الديػػو اكتفػػا  ذاتػػي. اكػػد الم لفػػاف يتنػػااؿ بالػػذكر قصػػص اسبطػػاؿ 

لػى حػػد مػػا  (ٖٚ (Sthenelos ف تخمػػي عػنيـ ىرقػػؿ   سػػياينيماسالػذي أبنػا  ديمػػاخاس ، اا 
 ىيدس.

ابشكؿ عاـ ف ف ىرقؿ لو دار أقؿ برازًا في الممحمة اإلغريقية عمػى الدكػس تمامػًا مػف 
نظيػره الرامػاني أ  فػاليرياس. فقػد تاسػأل فػاليرياس فػي داره حيػث إنػو يضػيؼ مشػػاىد 

 أا أنو مر عمييا بشكؿ اجيز. إما أف أبالمانياس لـ يذكرىا
إف ىرقػػؿ ىػػا بطػػؿ ممحمػػي مػػف الطػػراز القػػديـ ، مػػتحمس اشػػديد التػػأاير يفضػػؿ إاػػارة 
الفدؿ عمى الخماؿ. اياساف مف ناحية أخر ، دا ـ التردد ادا ػـ الخػاؼ يتػأار بسػيالة 
بالمفػػػاتف اسناايػػػة . ايحػػػدث تػػػاتر مممػػػاس عنػػػدما  يتنػػػاقض كػػػد ىػػػذيف النػػػاعيف مػػػف 

. ايمكننا فقط أف ننظر إلى التابي  الذ  يقدمو ىرقؿ لمفريؽ بدد ميانميـ الشخصيات 
. فخطابو لرفاقو عند أبالمانياس تتسـ بالسػخرية الدذعػة   " ىػؿ (ٖٛ في جزيرة ليمناس
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أتينا إلى ىنا مف أجؿ الػزااج ؟ ىػؿ سػتأتي إلينػا الفػراة الذىبيػة مػف تمقػا  نفسػيا؟ لنػدع 
 ف الجزيرة بأطفاليما!". ياساف يبقى مأل ىيبسيبمي ايمأل

االمشيد المقابؿ عند فػاليرياس يقػدـ ىرقػؿ السػاخر بػنفس الدرجػة الكػف أسػمابو يختمػؼ 
ايػػأتي ياسػػاف . (2-2.380)ناعػػًا مػػا، فيػػا يحػػااؿ أف يشػػجأل ياسػػاف بميريػػات الميػػامرة 

كقا د أكار  بطالة مف نظيره اإلغريقي . فبدد عػدة أيػاـ مػف الحػب االميػا فػي ليمنػاس 
 تابي  ياساف افريقو في النياية مف ِقبؿ ىرقؿ المحبط يتـ 

haud secus Aesonides monitis accensus amaris 
quam bellator equus, longa quem frigida pace 

   terra iuvat. (2.385-87) 
 " تأار ابف أيساف بالنصا ح المرة، 

 ماؿ جااد الحرب، الذ  تبيجو اسرض الباردة بفدؿ السدـ
 الطايؿ." 

اىنا يستجيب ياساف فقط لدعاة ىرقؿ بالتحرؾ اىا الػذ  يسػتدعى كػؿ طاقمػو لركػاب 
السفينة مرة أخر . اعند أبالمانياس يحفز انتقاد ىرقؿ كؿ الفريؽ عمى الدمؿ االتحػرؾ 
بما فػييـ ياسػاف . كمػا أف الشػاعر اإلغريقػي يدػزز دار ياسػاف كقا ػد مػف خػدؿ جدػؿ 

الػػيس ياسػػاف احػػده. ا  يدتمػػد أبالمانيػػاس عمػػى اسػػتجابة ىرقػػؿ يخاطػػب الفريػػؽ ككػػؿ 
ياسػػاف لػػدعا  ىرقػػؿ بػػالتحرؾ بالقػػدر الػػذ  يدتمػػد بػػو عمػػى اداعػػو الممػػي  باسحاسػػيس 

 لييبسيبمي.
ايييػػر فػػاليرياس مػػف مجػػر  أحػػداث المشػػيد بشػػكؿ ممحػػاظ مػػف خػػدؿ مخاطبػػة ىرقػػؿ 

تشػبيو اػر  اىػا يػذكر  لياساف احده، ارد فدؿ ياساف لكمماتو التابيخية ىي مػف خػدؿ
. فينػػػاؾ يدػػػاد (511-506 باصػػػؼ ممااػػػؿ لبػػػاريس فػػػي الكتػػػاب السػػػادس مػػػف اإلليػػػاذة 

إلػػػػى المدركػػػػة ماػػػػؿ  (ٓٗ ، عنػػػػد تػػػػذكيره بااجبػػػػو تجػػػػاه اطنػػػػو بااسػػػػطة ىكتػػػػار(ٜٖ بػػػػاريس
الحصػػػاف الحبػػػيس الػػػذ  ينطمػػػؽ بأقصػػػى سػػػرعة . ايقػػػارف فػػػاليرياس ياسػػػاف بحصػػػاف 
الحرب االصد  مف اإللياذة ليذا التشبيو يبدد ياساف البطػالي الخػاص بفػاليرياس عػف 
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البطػؿ الطػػا ش عنػد أبالمانيػػاس. االحقيقػة المجػػردة أف ىرقػؿ عنػػد أبالمانيػاس يخاطػػب 
يصػبح ىػا القا ػد . افػاليراس يديػد التأكيػد عمػى سػمطة ياسػاف  الفريؽ ككؿ ابناً  عميػو

كقا ػػد   جػػداؿ فيػػو مػػف خػػدؿ جدػػؿ ىرقػػؿ يبػػدا مابخػػًا لياسػػاف فػػي خصاصػػية الػػيس 
عمػػى المػػأل . إف إعػػادة إحيػػا  ىػػذا المشػػيد عنػػد أبالمانيػػاس   يتاقػػؼ عمػػى ىػػاميراس 

ي قصػػة ليمنػػاس احػػده حيػػث إف فػػاليراس أيضػػًا يدتمػػد عمػػى اإلنيػػادة . فػػدار ىرقػػؿ فػػ
مػػأل اينيػػاس فػػي الكتػػاب الرابػػأل مػػف اإلنيػػادة ، فبدػػد  (ٔٗ يػػذكرنا بقصػػة اإللػػو ميركاريػػاس

 . (ٕٗ تابي  ميركارياس يأمر اينياس الدديد مف أفراد فريقو با ستدداد لحبحار
ايتبنى ياساف دارًا قياديًا مشابيًا بدد تابي  ىرقؿ لو، امف الااضح أف فػاليراس مػديف 

مف خدؿ الجمأل بيف أفراد محدديف با سػـ فػي الفريػؽ ابػيف الدبػارة المفظيػة  لفرجيمياس
 vocat …. parari) ٖٗ). 

 (ٗٗ إف المقا  بيف ياساف ابيميػاس فػي بدايػة الممحمػة يػااز  أيضػًا لقػا  ىرقػؿ   ميػداف
ىػػػا الممػػػؾ الشػػػرير النمطػػػي الػػػذ   –فػػػي الكتػػػاب الاػػػاني. ايدػػػد   ميػػػداف ماػػػؿ بيميػػػاس

النبا ة التي تقضي بتدمير طراادة بااسطة سػياـ ىرقػؿ. اكػد الاغػداف  يخطط لتدطيؿ
يػػدعياف الطيبػػة االمطػػؼ فػػي حػػديايما، فيمػػا يبنيػػاف صػػمة مشػػتركة ايمتمسػػاف القػػا  ا  

 يقدماف أ  مدح بسيط س  بطؿ. 
اىػـز  (٘ٗ اكؿ بطؿ يدالج ماقفو بشػكؿ مختمػؼ. يػ د  ىرقػؿ ميمتػو فقػد أنقػذ ىسػياني

ركػػز اآلف عمػػى اسػػتدادة الفػػراة  الذىبيػػة. أمػػا ياسػػاف فدمػػى الدكػػس احػػش البحػػر اىػػا ي
يقػػػـا بفحػػػص جػػػاد لمػػػذات مػػػف أجػػػؿ تحديػػػد قدرتػػػو البطاليػػػة لمميمػػػة التػػػي فرضػػػيا عميػػػو 

 .(ٙٗ بيمياس
ايجب عمينا أف نتذكر أيضًا أف أسطارة اسرجانااتيكػا أا الميػامريف تحػدث قبػؿ حػرب 

ااتيكا لـ يكف ىناؾ سبب لرحمة مف أ  ناع طراادة. بمدنى اخر أنو قبؿ رحمة اسرجان
 خدؼ السدي لمبحث عف شي  أا الدمؿ.

االتباعػػػػد بػػػػيف ميمػػػػة كػػػػِؿ مػػػػف البطمػػػػيف يػػػػزاؿ عنػػػػد اضػػػػدو فػػػػي التسمسػػػػؿ اسسػػػػطار  
الصحيح. اىكذا ف ف ياساف ااينياس يصبحاف متشابياف. امما   شؾ فيو أف الشاعر 
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ة البطالية ليرقؿ بقدرة ياساف مف أجػؿ الراماني قد أدرؾ كيؼ ناقض أبالمانياس القدر 
تحديػػد الخطػػاط الدريضػػة لنػػاع جديػػد مػػف البطػػؿ الممحمػػي فبالنسػػبة سبالمانيػػاس يماػػؿ 
ىرقػػؿ المدرسػػة القديمػػة لمبطالػػة التػػي تسػػيطر فييػػا دا مػػًا الخصػػا ص البدنيػػة ماػػؿ القػػاة 
 االتحمػػؿ. اياسػػاف أبالمانيػػاس ىػػا منػػتج صػػحيح لمدصػػر السػػكندر ، فيػػا رجػػؿ عػػاد 
ليس لو خااص بدنية متميػزة بصػفة خاصػة، ايجػب  عميػو ا عتمػاد عمػى مػا يقدمػو لػو 
الحػػظ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ميمتػػو. الكػػف ا خػػتدؼ اسكبػػر بػػيف البطمػػيف يكمػػف فػػي نظرتػػو 
إلػػػييـ كبشػػػر، فػػػ ف ياسػػػاف ىػػػا مجػػػرد إنسػػػاف فػػػاٍف لػػػيس لديػػػو الفرصػػػة فػػػي التقػػػديس أا 

د ، فنبػػا ة جداكػػاس لمميػػامريف تضػػمف التأليػػو، أمػػا المصػػير اإلليػػي ليرقػػؿ فيػػا محػػد
 .(ٚٗ مكانو في عالـ الخماد بدد استكماؿ أعمالو

اعند فاليرياس حصؿ ىرقؿ عمى مصير مكاف  لنظيره اإلغريقي. الكف الاعد بػالخماد 
نمػػا مػػف جػػابيتر. كمػػا تشػػتمؿ ممحمػػة فػػاليرياس أيضػػًا عمػػى    يػػأتي مػػف جداكػػاس اا 

اىػػا مشػػيد حذفػػو أبالمانيػػاس ، ابينمػػا  (ٛٗ (Prometheus تحريػػر ىرقػػؿ لبراميايػػاس 
يظػػؿ لػػد  كػػد البطمػػيف الرامػػاني ااإلغريقػػي أعمػػاؿ عمييمػػا اسػػتكماليا إ  أف التأكيػػػد 

 عمى أف ىرقؿ فاليرياس  ىا أقرب مف الاصاؿ إلى اإللاىية مف ىرقؿ أبالمانياس.
 فبمجرد أف حصؿ ياساف الفراة الذىبية ف نو ياصؼ 

qualis sanguineo victor Gradivus ab Hebro 
Idalium furto subit aut dilecta Cythera 

 seu cum caelestes Alcidae invisere mensas 
iam vacat et fessum Iunonia sustinet Hebe. (8.228-31) 

 " اكاف ماؿ جراديفاس، عندما جا  منتصرًا مف ىيبراس الممطخة بالدما ،
 إيدالياـ االمحبابة كيايرا،اسرؽ 

 أا عندما حصؿ ألكيديس عمى الاقت لزيارة ماا د
 اآللية، اتحممت ىيبي، ابنة جانا، شكمو المجيد."

ابينما لـ يدػد ليرقػؿ اجػاد مػاد  فػي القصػيدة إ  أنػو يظػؿ عمػى ارتبػاط اايػؽ بياسػاف 
ف قريػب، ايشػبو اأفدالو. كما لا أف ىرقؿ فاليرياس ىا اإللػو أا الػذ  سيصػبح إليػًا عػ
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ياسػاف الفػاني فقػػط مػف خػدؿ فنا ػػو ىػا، ابػػذلؾ يمكػف لياسػاف أف يظيػػر فقػط كقا ػػد   
 نزاع فيو لمميامريف.

مرة أخر  يتبنى فاليراس ر ية فرجيمياس ايصيف المصػير اإلليػي ليرقػؿ افػؽ مصػير 
ذا كػػاف ىنػػاؾ أ  شػػؾ ف نػػو يمكننػػا فقػػط أف ننظػػر إلػػى  اينيػػاس  اىرقػػؿ فػػي اإلنيػػادة . اا 

اينيػػاس ارفقا ػػػو عمػػى ا نضػػػماـ إلػػػى  (Evander  الكتػػاب الاػػػامف ، ففيػػو يحػػػث إيفانػػػدر
 .(ٜٗ تمجيد ىرقؿ اإللو

اـ ي د  البحارة شدا ر دينية ليرقؿ يدداف فييا أعمالو ا انا عشر ا  شؾ أف اينياس 
 .(ٓ٘ يرتد  عبا ة ىرقؿ في ىذه القصة

در اينيػػاس لمنزلػػو حيػػث كػػاف يمكػػث ذات ااخيػػرًا ابدػػد انتيػػا  احتفػػاؿ المسػػا  يقػػاد إيفانػػ
 . (ٔ٘ ياـ ىرقؿ، احاو لكي يظير نفسو مستحقًا لحلاىية كما فدؿ ىرقؿ

ترتبط شخصية اينياس اىرقؿ ببدضيما بشػكؿ اايػؽ فػي نيايػة القصػة فألاىيػة اينيػاس 
 المستقبمية متضمنة في تأليو ىرقؿ.

يػػزار إيفانػػدر اسركػػاد  فػػي  اقصػػة اإلنيػػادة التػػي يدتمػػد عمييػػا فػػاليرياس تجدػػؿ اينيػػاس
الماقأل المستقبمي لراما. اأانا  إقامة احتفاؿ عمى شػرؼ ىرقػؿ يحكػى إيفانػدر آلينيػاس 
أصػػػػاؿ طقػػػػاس ىػػػػذا ا حتفػػػػاؿ . اغػػػػرض فرجيميػػػػاس لػػػػيس فقػػػػط ربػػػػط اينيػػػػاس بيرقػػػػؿ 
ابأغسطس ، الكف أيضًا لمتأكيد عمى دار ىرقؿ، عداة عمى ذلؾ، ف نو مف الماير أف 

عر الفدفػي اختػػار أف يصػيف المشػػيد الػذ  يييػػب عنػو ىرقػػؿ عمػى غػػرار نػذكر أف الشػػا
مشػػيد فرجيمػػي يكػػػاف فيػػو ىرقػػؿ ىػػػا الدعػػب اسساسػػػي عمػػى الػػرغـ مػػػف عػػدـ اجػػػاده، 
ايمكننػا القػػاؿ إف ياسػػاف نفسػو يخمػػؼ ىرقػػؿ كبطػػؿ بامتيػاز فػػي اسرجانااتيكػػا، انتيجػػة 

دريػػػػؼ أبطػػػػاؿ قصػػػػيدة لػػػػذلؾ نجػػػػد ياسػػػػاف افريقػػػػو ببصػػػػمة فرجيميػػػػة مميػػػػزة ايديػػػػداف  ت
 .(ٕ٘ أبالمانياس بالكامؿ لمدصر الفدفي
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 الهوامش
 

(  ىػػا شػػاعر رامػػاني مػػف القػػرف اساؿ المػػيدد ، Publius Papinius Statius اس يسػػتات (ٔ
كتػػب ممحمػػة  الطيبيػػة( اىػػي تتػػألؼ مػػف اانػػى عشػػر كتابػػًا  ، اديػػااف  اليابػػات( ، اممحمػػة غيػػر 

 منتيية بدنااف  اسخيمية(.

(  قنصػػػؿ، اخطيػػػب، اشػػػاعر ممحمػػػي، كتػػػب ممحمػػػة Silius Italicus  اليكاستػػػسيمسػػػاس إي (ٕ
تاريخيػػة بدنػػااف  الحػػرب البانيػػة( فػػي سػػبدة عشػػػر كتابػػًا، اقصػػيدة ممحميػػة عػػف الحػػرب البانيػػػة 

 ( بيت.ٓٓٓ.ٕٔالاانية، اىي تدد أطاؿ قصيدة في اسدب الدتيني، إذ تربا عف  

، اقػػد شػػارؾ فػػي أاؿ رحمػػة بحريػػة فػػي المياالاجيػػا اإلغريقيػػة(  ىػػا أحػػد أبطػػاؿ Jasonياسػػاف   (ٖ
مػػف كػػالخيس كشػػرط  سػػتدادة عرشػػو، امػػات  ةالذىبيػػ فػػراةال اسسػػاطير مػػف أجػػؿ الحصػػاؿ عمػػى

 القديمة . تو حقًا عندما سقط عميو قا ـ خشبي مف سفين
بػػػيف  الػػػد فػػػي تيتاريسػػػا فػػػي ايسػػػاليا، كػػػاف ااحػػػد مػػػف اانػػػيف مػػػف الدػػػرافيف ( Mopsusمابسػػػاس   (ٗ

الميػػامريف  البحػػارة(، اتدمػػـ فػػف الدرافػػة مػػف أبالمػػا ، اكػػاف يفيػػـ ليػػة الطيػػار، اتػػافى مػػف لدغػػة 
 أفدى سامة كانت قد نمت مف دـ الميداسا.

عػف  وعممػشػارؾ فػي الميػامرة بػالرغـ مػف خر مف جا  مف أرجاس اقػد اكاف   (Idmon)إدماف (٘
نو. الـ يكف إدماف فػي طالطيبة في ا  كاف يخشى أف يفقد سمدتو ، فقدطريؽ النبا ة أنو سيمات

 ،فػػف الدرافػػة اكيػػؼ يدحػػظ الطيػػار اقػػد عممػػو اإللػػو نفسػو لمػػا،الحقيقػة بػػف أيػػاس بػػؿ كػػاف أبػاه أبا 
 .اكيؼ يدرؼ الفأؿ ايقدـ اسضاحي

6) D. A. Guinea, (1999) The Roman Argonautica: Valerius Flaccus and the Epic. Michigan, 

pp. 1- 11.  

اإللػػػو سػػػاتارناس   ىػػػا مػػػف أقػػػدـ اآلليػػػة فػػػي الديانػػػة الرامانيػػػة القديمػػػة، اىػػػا أيضػػػا أاؿ إلػػػو فػػػي ( ٚ
 انظر    الكابيتاؿ، عرؼ ب لو الافرة، االاراة، االزراعة.

D. Feeney, (1991) On the world of Valerius Argonautica as atime of historical and 

cosmic transition, p.330.  

مػ رخ رامػاني، صػديؽ كػاتالماس  ؽ.ـ( ، ٕٗ-ٜٜ(  Cornelius Neposاس  بػيميػاس نيكارن( ٛ
  اشيشراف اأتيكاس، امف كتبو   رسا ؿ إلى شيشراف، اسيرة حياة كاتا اسكبر اشيشراف.

 .لماكاىف أبا  ىاااس انب (ٜ
10) J.S. Timothy, (2006) Fables of the Reconstructure : A reading of Valerius Flaccus' 

Argonautica, University of Texas, p.15f. 
( عند تناالو سحداث حرب طراادة تتحرؾ اسحداث نحا اليرب بنياية القصيدة، ايتـ تذكيرنا ٔٔ

باسىمية الدالمية  غتصاب ميديا، اأنو يدد حافزًا لدشتباكات الكبيرة بيف الشرؽ االيرب، اأف 
 .ليذا التاري  فا زيف اخاسريف

12) J. S. Timothy, op. cit., pp.27,29. 
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13) ibid. p.11. 

14) On the importance of the theme of dynastic succession in Valerius,dedication to 

Vespasian , see Taylor 1994 ,219-22 . for the theme of succession in post_ 

Vergilian epic more generally , see Hardie 1993,88-119. 

15) Timothy J. S,op.cit,p.p.45-57. 

المدػػراؼ   (Titus Flavius Vespasianusتيتػػاس فدفيػػاس قيصػػر فيسباسػػياناس أغسػػطس   ( ٙٔ 
الراماني الداشػر، اىػا ابػف  اإلمبراطار( ، كاف ٔٛسبتمبر  ٖٔ -ٜٖديسمبر  ٖٓتيتاس   اسـب

 .  اناسيتياإلمبراطار دام اشقيؽ اساإلمبراطار فيسباسيان

أبالمانيػػاس الػػراد    شػػاعر مػػف أصػػؿ يانػػاني الػػد فػػي اإلسػػكندرية أا نقػػراطيس فػػي مصػػر ،   (ٚٔ
يمقب بػ " الػراد  " سنػو تقاعػد عػف الحيػاة الدامػة اىػاجر إلػى جزيػرة رادس إاػر خػدؼ حػاد بينػو  

سػتي ( . ايدد مف أبػرز شػدرا  الدصػر الييممينCallimachusابيف أستاذه كاليماخاس القاريني  
 اباحايو.

بيميػػاس ىػػا ممػػؾ تيسػػاليا الػػذ  اضػػأل ميمػػة اسػػترجاع الفػػراة الذىبيػػة  بػػف اخيػػو ياسػػاف ، اافقػػًا  )ٛٔ
لياميراس فقد كاف بيميػاس اتيميػاس تاأمػا لتيػدا ابنػة سػالمانياس م سػس سػالانيكا فػي إلػيس مػف 

 باسيداف الذ  تخفى عمى شكؿ إلو النير إايبياس الذ  أحبتو.
 19) A. Joachim, (1976) " Zur composition der Argonautica Des Valerius  
             Flaccus", P.6. 

ىذه الددقة الرمزية سبؽ تأسيسيا مف قبؿ فرجيمياس ، في الكتاب الاامف لحنيادة ، حيث  (ٕٓ
( بطريقة تربطو  بشكؿ اايؽ بػ Cacusصار فرجيمياس ىرقؿ في صراعو مأل كاكاس  

اينياس، افي الكتاب السادس يقارف فرجيمياس عظمة أغسطس المستقبمية ب نجازات ىرقؿ ، 
 اسبقيـ في ذلؾ ىاارتياس اأافيدياس في تشبيو أغسطس بيرقؿ. 

21) L. W. Thomas, (1998) " Valerius Flaccus and the Poetics of Imitation,   

           University of Virginia  pp. 8-12. 

22) Verg. Aen. 6.801-3. 

23) Hor. Carm. 3-3.9-12. 

24) Ov. Ep. Ex Pont. 4.8.61-4. 

25) 8.228-31. 

26) P. R. Taylor, (2014) " Valerius Flavian Argonautica, Combridge  university , (2014) 

P.P. 222-223. 

27) Ibid . 225. 

28) Ruth Taylor . P, op. cit.p. 225, 

29)Thomas L.W. op.cit. pp. 13-15. 

ذكر ىاميراس ىرقؿ في صارة سمبية، اشبيو بالمص اساؿ لطراادة ، اكقاتؿ مضيفة ، الكنو  )ٖٓ
 بدد ماتو اتخذ مقدده بيف الخالديف، انظر 

- Hom. II. VIII. 640 ff. 

- Hom. Od, XXI. 26 ff. 

31) Hor. Od. III,14,1-4. 

32) M. J. Edwards, (1999)  " The Role of Hercules in Valerius Flaccus,Oxford, pp. 150, 

152. 

33) 13. 15. 1320 



 داليا رسالن

222 
 
 

34) N. L. Donald, (2014) " Apollonius Heracles, Rice university, p.22. 

ينة ( ىف بنات أطمس التي تدني بحدا ؽ التفاح الذىبي،  اىي مدÉ6πεpiεsاليسبيريديات    (ٖ٘
ؽ.ـ، احسب  ٘ٔ٘ –ؽ.ـ ٕ٘٘إغريقية أنش ت عمى الساحؿ الشرقي مف قرطاجة في الفترة 
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