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 مقدمة

يطمقوف عمى فرجيميوس أنو أكثر الشعراء توظيًفا لموىبتو في إذا كاف بعض النقاد 
خدمة اإلمبراطورية الرومانية، فإف أوفيديوس قد نظروا إليو عمى أنو األقؿ وطنية 

سطي؛ وذلؾ ألف أشعاره كانت تعبر في المقاـ األوؿ مف بيف شعراء العصر األوغ
كاف فرجيميوس أفضؿ مف بدًًل مف الدوافع الوطنية. عف ميولو واتجاىاتو الشخصية 

في سبيؿ تحقيؽ الرقي والسيادة وضح أىداؼ عصره، ومف عبر عف ُمثمو العميا 
والمستقبؿ في في ذلؾ مثؿ أفراد قميميف، يتأمؿ الماضي لمجنس البشري. كاف مثمو 

فإنو قد عبر تعبيرًا صادًقا عف ماضي آف واحد؛ وأثناء وقفتو بيف ىذيف العالميف 
أصبحت، بفضمو، إيطاليا وروما بؿ شارؾ في خمؽ مستقبميـ. أمتو وبني جمدتو، 

ليما ىيبة كبيرة، وعمى يديو صار اسـ فرجيميوس مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بيما. 
سمات الشخصية عند أوفيديوس، وبالتحديد شخصية آينياس مف  يستعرض البحث

بيعي مف خالؿ ديواف رسائؿ البطالت وديواف التقويـ، مف حيث تتبع تطورىا الط
 خالؿ األحداث.
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 ديواف رسائؿ البطالت:
بالتدقيؽ في اختيار النموذج اإلليجي بعد أف  قاـ أوفيديوس في رسائؿ البطالت
مف  (2)في الرسالة السابعة انتقى شخصية ديدوتجوؿ بيف الممحمة والتراجيديا. 

وذلؾ إلقناع ،  (Suasoria) إنيادة فرجيميوس التي تمده بعناصر صالحة لفف اإلقناع
  آينياس أف ًل يرحؿ عنيا.

وعمى وجو الخصوص  إف الشكؿ الرسائمي قد فرض بالطبع قيوًدا عمى الشاعر،
الرسائؿ الخمسة عشرة األولى، ومف بينيا الرسالة السابعة " ديدو إلى آينياس "، 
فمقد جاءت عمى ىيئة مونولوجات، فيي ًل تنتظر ردوًدا، كما أنيا تقـو في أغمب 

 وىو "نحيب المرأة عمى فراؽ الرجؿ".األحياف عمى موقؼ واحد 
ا، وألف أوفيديوس قد وضع في اًلعتبار إلماـ إف بناء الرسالة ًل يسمح بالتنوع كثيرً 

جميوره المثقؼ باألسطورة كميا، فإف سرد األحداث نادرًا ما يتـ قطعو لتذكر 
يأس المرأة األحداث الماضية، بؿ كاف المونولوج ينتقؿ في العادة مف الحديث عف 

 ثـ دعوتيا إلى الرجؿ لمعودة ثـ تحثو عمى الوفاء بوعوده.
رسالة ديدو قد لعبت دورًا مؤثرُا في   (Suasoria)ات "فف اإلقناع" ًل شؾ أف تدريب

إلى آينياس، فيي تبدأ مف نقطة زمنية محددة، وىي لحظة ذات خصوصية معينة 
 :األحداث المتصمة باألسطورة التي نعرفيا مف المصادر األدبية األخرى في تسمسؿ

 

sed merita et famam corpusque animumque pudicum 

                                                           

لممؾ مدينة صور، والذي أطمؽ عميو فرجيميوس اسـ "بيموس"  ىي اًلبنة األسطورية (Dido). "ديدو" ٔ
(Belus) كانت ديدو ممكة فينيقية، وُتسمى إليّسا .(Elissa)   في صور، حكمت أراضي الميبييف بعد أف

ذي نزحت إلييا مف مدينة صور ىرًبا مف أخييا. كاف زوجيا ُيدعى سيخايوس، أكثر الفينيقييف ثراًء، ال
قتمو شقيؽ ديدو غير مكترث بعواطفيا. جاء شيح سيخايوس إلى ديدو في المناـ ونصحيا أف ترحؿ فورًا 

 وطنيا إلى وطف آخر تقيـ فيو: مف
Dictionnaire de l'Antiquité, p. 314.    



 مدحت عبد البديع 

677 
 
 

cum male perdiderim, perdere verba leve est. 

Certus es ire tamen miseramque relinquere Dido, 

atque idem venti vela fidemque ferent? 

certus es, Aenea, cum foedere solvere naves, 

quaeque ubi sint nescis, Itala regna sequi?
(2)

 

، خدماتى لؾ وسمعتى" ولكف منذ أف خسرت، عمى نحو مؤسؼ  

.أيضاً ، فإنو مف الييف أف أخسر الكممات وجسدى وروحى الطاىرة  
؟ـز عمى الذىاب وىجر ديدو البائسة، ىؿ أنت عاحاؿعمى أية   

؟مؿ الرياح أشرعتؾ ومعيا وعودؾ لىوىؿ ستح  

، يا أينياس ،أف تحؿ سفنؾ وتتحمؿ معيا مف عيدؾ، عمى ىؿ أنت عاـز  
(3)"؟ اإليطالية، التى ًل تدرى أيف تقعوأف تقتفى أثر الممالؾ   

، لقد تجاه آينياس (pietas)إف مونولوج ديدو ىنا ىو تأكيد عمى اإلحساس بالواجب 
الذي يجب عميو أف ينفذىا كي يستطيع أف يؤسس وضعت األقدار خطتيا آلينياس 

 قضت بأف شعًبا سيظير مف أصؿ طروادي،  (Parcae)(4) إف ربات القدرمدينتو، 
ليذا كاف بطؿ الممحمة يسير حسب ىذه ليبيا الدمار، سوؼ يأتي ليصب عمى 

 فمقد كاف طوًعا لألقدار التي تقاذفتو.الخطة في مرحمة الالوعي في صبر وشجاعة، 
رسائؿ حظ أف النموذج الذي اتبعو أوفيديوس في الرسالة السابعة مف المف الم    
ميوس، فأوجو الشبو بينيما كاف إنيادة فرجي (Epistulae Heroidum) تاللبطا

                                                           
2. Ov. Her. 7. 5-10. 

لعذد الخامش والعشرين، مركز جامعت . أوفيذيىس، رصائل البطالث، ترجمت علي عبذ التىاب ، بهاء الذين أصامت، ا3

  .223، الرصالت الضابعت، ديذو إلى آينياس، ص 1022القاهرة للغاث والترجمت ، مشروع جامعت القاهرة للترجمت، 

ربات القدر ىف اإلليات المسيطرات عمى أقدار البشر، وىف كما يقوؿ بعض الشعراء بنات "الضرورة" و  .ٗ
و "أتروبوس"   (Lachesis)و "ًلخيسيس"   (Clotho)"القدر" وُيطمؽ عمييف عند اإلغريؽ "كموثو" 

(Atropos)  "ويقابميف عند الروماف "نونا ،(Nona) "و "دكوما(Decuma)   "و "مورتا(Morta) ُكف .
يقطف مكاًنا مجاوًرا لربات الساعات في المناطؽ األوليمبية حيث يسيطروف ًل عمى مصير البشر فحسب، 

                   .Commelin P., op. cit. p. 95بؿ أيًضا عمى حركة األجراـ السماوية ، وتناسؽ العالـ.    
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ديوس يتبع عف كثب فرجيميوس لممرء أف يتنبأ أف أوفيلمنظر، كما يمكف  افتً ًليكوف 
مفر منيا في ىذا النوع  ًلث، مما سمح لنفسو بالقيود التي حداألؿ سير اال مف خ
وطفيفة، وقائع القصة ىي قميمة  جيا. إف التغييرات فياليجاز في عإلاب و دألمف ا

قدميا فيي عمى ما يبدو لغرض تعزيز قضية ديدو ضد وعندما صنعيا الشاعر و 
سباب التي أفردىا الشاعر عمى ألؿ اال قنعة مف خالتغييرات تبدو م ، فيذه(5)آينياس

أو تأجيؿ مغادرتو، ىي  ايجب عمى آينياس تغيير خططو تمامً لساف ديدو، لماذا 
ف يحريصغير رجالو  كما أف؛ اء يكوف خطيرً ي البحر أثناء الشتاتذكر أف السفر ف

 :بحارإلسفنو في حالة صالحة عمى ا ًلو  ،عمى الرحيؿ
aut mare, quale vides agitari nunc quoque ventis, 

qua tamen adversis fluctibus ire paras. 

quo fugis? obstat hiemps. hiemis mihi gratia prosit!
(6)

 

،تراه ثائرًا بفعؿ الرياح لؾ الذى، كذأـ أنجبؾ بحر  
.والذى تستعد لخوضو، رغـ ما بو مف أمواج معادية  

 . ليت عواصؼعواصؼ الشتاء تمنعؾ ؟إلى أيف تيرب
 الشتاء تفيدنى وتسدى لى ذلؾ المعروؼ !                                      

 ثـ تضيؼ بعد ذلؾ: 
et socii requiem poscunt, laniataque classis 

postulat exiguas semirefecta moras;
(7)

 

 ورفاقؾ يطمبوف الراحة ، وأسطولؾ المتيالؾ ،" 
 الذى لـ يكتمؿ إصالحو ، يحتاج فسحة ضئيمة مف الوقت ؛

                                                           
5. Britton, E. L., The Dido-Aeneas Story from Vergil to Dryden, Diss., 

University of Virginia, 1984, p. 92. 

6. Ov. Her. 7. 39-41. 
7. Ibid. 7. 175-6.  
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متناف نحو ديدو التي عرضت ًليشعر با ًلإلى جانب ذلؾ فمف الممكف أنو 
 :عميو الضيافة لو و لرجالو

fluctibus eiectum tuta statione recepi 

vixque bene audito nomine regna dedi.
(8)

 

،رى اآلمف بعد أف قذفت بؾ األمواجلقد استضفتؾ فى قص  
.ومنحتؾ مممكتى، رغـ أنى بالكاد كنت أعرؼ اسمؾ  

يمو سيضع ديدو في خطر كبير، حيث نظر إلى آينياس أف رحوة عمى ذلؾ، قد يُ ال ع
ليـ حيث تقدـ عدد منيـ التي أساءت بجيراف معاديف ليا و  محاطة ف قطعة أرضياإ

حتى  ًلإف العرفاف بالفضؿ لـ يحركو، و  لكنيا فضمت الغريب عمييـ،لخطبتيا و 
 :الشفقةالرحمة و 

                    bella tument; bellis peregrina et femina temptor, 

vixque rudis portas urbis et arma paro. 

mille procis placui, qui me coiere querentes 

nescio quem thalamis praeposuisse suis.
(9)

 

 " كانت الحروب تتيددنى ؛ فقد استشعرت ، كغريبة وكامرأة ، نذر الحرب ،
 وبالكاد جيزت مدينة ببوابات متواضعة وبالسالح .

 لقد أثرت إعجاب ألؼ خاطب ، الذيف اجتمعوا عمى الشكوى
 ."ضمت الزواج مف رجؿ غريب عمييـى فمف أنن
روما ، فيو البطؿ المثالي ل (pius)في صورة الورع المتديف  قدـ أوفيديوس آينياس

مة التي تشمؿ ، وىي الفضي(pietas)حساس بالواجب إلالقديمة، الذي يجسد فضيمة ا
بالواجب" حساس إلا وطنو. إف فضيمة "جداد و ألسرة واأللية واآلواجبات المرء نحو ا

(pietas) ؽ التي كاف الروماف يعتبرونيا مف خصائصيـ طواؿ تاريخيـ. خال مف األ
عمى أكمؿ  وواجبيؤدي الذي متديف، الرجؿ الشارة إلى إللكاف يستخدـ ىذا المفظ 

                                                           
8. Ov. Her. 7. 89-90. 

9. Ibid. 7. 121-4. 
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لية إف كنت تسّمـ بمطالبيـ، آلالواجب تجاه اأيًضا ىو و  ،وطنوو  وتأىؿ بي تجاه جوو 
نحو كؿ مف يبعث والمحسنيف إليؾ، و  أصدقائؾدؾ و ًلوتعرؼ واجبؾ نحو والديؾ وأو 

 تؤدي واجبؾ طبقًا لذلؾ.بتؾ إف كنت تسمـ بحقوقيـ عميؾ، و احترامؾ أو مح
ني بثوب مف قداسة العبادة الدينية؛ و تكتس مؽالخب المرتبطة فكارأللقد أخذت ا مف  وا 

يتغنى بيا ا ما كاف ي إف لـ نفسر الفضائؿ التي كثيرً دب الرومانألالصعب أف نفيـ ا
ة بالواجب المفروض عمى المواطف الشاعر، فقد كانت مرتبطالمؤرخ والخطيب و 

ننا نجد أصؿ ذلؾ الشعور بالواجب الذي كاف يتصو الدولة. و  ؼ بو الروماني في ا 
كاف مف  ىتماـ، مع أنوًليثير ا ًلا ما يجعؿ منو شخصًا أحسف حاالتو، والذي كثيرً 

 (20).المثؿ العمياحد ألل االجائز أف يصبح شييدً 

ينياس ىجر الزوجة آل، وكيؼ يمكف اًل ىناؾ فرصة أف ديدو قد تكوف حامأخيرًا و 
 :والطفؿ

Forsitan et gravidam Dido, scelerate, relinquas, 

parsque tui lateat corpore clausa meo. 

accedet fatis matris miserabilis infans,
(11)

 

ف كانت حامؿولعمؾ ترحؿ عف ديدو، أييا "   ،اآلثـ، حتى وا 
 .وجزء منؾ يكمف مختفيًا فى رحمى

 "مقى الجنيف المسكيف نفس مصير أمو،وسي
ة أو تزييؼ اًلمغبالإما  تتسـسباب التي قدمتيا ديدو ألإننا نجد أف كؿ ىذه اوالحؽ 
نيادة، فقد استعاف الشاعر بالنموذج إل قدميا فرجيميوس في االتي محقائؽ ل واضح

برع الشاعر في تصوير ما نيادة إل االفرجيمي مف أجؿ عرض قضية بطمتو. لكف في 
غزا قمبيا المرتجؼ. عمى مشاعرىا و  البطؿتراجيدية سيطر بطمة كيجوؿ بداخؿ ديدو 

                                                           
10. Jenkyns R., Classical Epic: Homer and Virgil, 2

nd
 edition, Bristol Classical 

Press, 1998, p. 112.  

11. Ov. Her. 7. 133-5. 
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المستويات، فمنيا:  إف مشاعر الممكة ديدو قد وظفيا الشاعر عمى العديد مف
ىو ما ييمنا ىنا، حيث سرد عمى الوطني، و المستوى  اجتماعي والشخصي، وأيضً ًلا

 لساف بطمتو بعض الصفات التي تمثؿ الطبائع الرومانية.
لتدعيـ فكرة البطولة، فإف الحب  ةضروري القائمةعمى الحب والود الصداقة تإذا كان   

ترى ىي أي مبرر لما فعمو  ًلليا. لقد تمّكف الحب مف ديدو، و العاطفي مدمر 
وصفتو انقمب الحب إلى كراىية و ، لقد اآللية بأوامر مفآينياس، حتى لو كاف 

 (21).يكاد الجنوف يذىب بوبالخائف، فمازالت تكتوي بالنار و 

نيا كانت تتوسؿ قدار، ثـ إألا بعد أف روعتيا سطوة اذً اللقد وجدت ديدو في الموت م
الذي يرعى بعيف العدالة المحبيف الذيف ىجرىـ أحباؤىـ، إف كاف  العادؿ اإللوإلى 

 (23.(وجود اإللولمثؿ ىذا 

يتيا اللىا عف المقاومة، لقد فقدت استقيصؿ حب البطمة ديدو آلينياس إلى عجز 
نيا قد وقعت في حػػب إؿ عاطفتيا المتأججة الجامحة حيث ال وىويتيا لنفسيا مف خ

حتفاظ بحبيبيا، ًلا مف أجؿما بنتػو البطؿ، إنو حب مدمػر، فقد دمػرت كؿ 
 :تمّكف اليأس مف قمبياوسييجػرىا ىذا الحبيب ويرحػؿ، و 

'Sed iubet ire deus.' vellem, vetuisset adire, 

Punica nec Teucris pressa fuisset humus! 

hoc duce nempe deo ventis agitaris iniquis
(14)

 

 ." كـ كنت أتمنى أف يمنعؾ مف" لكف اإللو يأمرؾ أف ترحؿ
 !يقية لـ تطأىا األقداـ الطروادية، ليت األرض الفينالقدـو عندى

 ،"ىبت ضدؾ رياح معادية أحقًا تحت إرشاد ىذا اإللو

                                                           
12. 

Hershkowitz D., The Madness of Epic, Reading Insanity from Homer to 

Statius, Clarendon-Oxford, 1998, p. 97. 

13. Kerenyi C., The Gods of the Greeks, London, 1979, p.174. 

14. Ov. Her. 7. 139-141. 
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النحيب، فعي تعبر عف موقؼ تعس  إف ما يميز رسالة ديدو إلى آينياس إنيا أشعار
شرية، بؿ مرأة ىجرىا زوجيا أو حبيبيا، فمعاناة البطمة ىنا ليست مجرد معاناة بًل

ليس ؿ، فعمييا أف تتحمؿ ذلؾ، و ًل ذإلالضعؼ وا ـ اليجرًلىي معاناة نسائية أو آ
يجي كأشعار إلىذه الرسالة تعود إلى الشعر ا إمكانيا الدفاع عف نفسيا، لذلؾ فإفب

 النحيب.تعبر عف الحزف و 
ف لـ تسبقيا أية نماذج أخرى عي رسائؿ مف إبداع الشاعر نفسو، و ى تالإف البط

ط مف عناصر شعرية يعني إنيا تحتوي عمى خمي ًلاليوناف أو الروماف، لكف ىذا 
الشاعر  تأثريدو إلى آينياس، ىي رسالة دو  في الرسالة السابعة، اًل متناثرة، فمث

الذي تتحدث فيو ديدو إلى آينياس. خص الكتاب الرابع و ألإنيادة فرجيميوس، وعمى اب
رحؿ عف الذي  (Aeneas)و يفيـ القارئ مف حديثيا قصة البطؿ الطروادي آينياس 

كاف  لتأسيس وطف جديد ىناؾ. يطاليةإلرض األ ا نحو اطروادة بعد سقوطيا، متجيً 
الذىاب إلى إلى  ـ، و إنما يسعىألحث عف الطريؽ لعودتو إلى وطنو ايب ًلآينياس 

 نحو المستقبؿ المجيوؿ، فيو لـ يرد تأسيس  ،مف قبؿ إليو أحد جديد لـ يذىبعالـ 
سيكوف أوؿ روماني  .الحياة جديدة تمامً مدينة جديدة فحسب، بؿ سيضع القواعد ُ 

بأسره، أو باألحرى  امجتمعً  رض، فيو يمثؿأل ي عمى اخر طروادآنو أل في إيطاليا، 
مسؤولية ضخمة تفوؽ ما تحممو أي  تكمف فيو بذرة عالـ جديد، ولذلؾ فيو يتحمؿ

 بطؿ آخر.
أو أنو عديـ إذف فأي محاولة مف جانب ديدو بوصؼ آينياس بالخداع والكذب 

 المسؤولية يصب في صالح الشخصية، فمقد ضحى بحبو مف أجؿ إحساسو بالواجب
(pietas) .يمانو بقدره   نحو وطنو وأىمو وا 
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 (Fasti) ديواف التقويـ
ؽ ال أقرب أعماؿ أوفيديوس إلى ثقافة وأخىو  (Fasti)يبدو أف ديواف التقويـ 

وغسطي. لقد سار عمى خطى بروبرتيوس في "إليجياتو أل وميوؿ النظاـ ا
ساطير ألفو ىو قص االرومانية"، حيث كرس نفسو لتأليؼ أشعار مدنية. كاف ىد

 ؿ كتاب مفالتقويـ الروماني. ىكذا فإنو ك في ذلؾ اتيـو متبعً ًل عادات القديمة و 
لكف النفي المفاجئ لمشاعر جعمو يتوقؼ في أحد شيور العاـ، و  ىذا العمؿ يمثؿ

 المنفى. وجوده فيمنتصؼ العمؿ، ثـ حظي العمؿ بتنقيح بعض أجزائو أثناء 
لقد حاوؿ أوفيديوس أف يقدـ، كشاعر يحتفي بعظمة روما، أبحاث ذات طابع 

تمد مادتو مف أدباء قد اسمف المصادر التراثية القديمة، و  ثيرثقافي في الك
ثار آلا ؿمية وفيرة مف المعمومات في مجابذلؾ جنى مادة عمسابقيف لو، و 

وأسماء الطقوس الفمؾ، والتي وظفيا ليوضح المعتقدات و والديانة والقانوف و 
يعد مف  صوؿ القديمة، وىو ماألالسبب في ىذا ىو إعادة اكتشاؼ اماكف. إف ألا
 وغسطي.أل ساسية لمفكر األتجاىات اًل ا

ذلؾ بأداء واجبو كمواطف س يريد أف يرد دينو تجاه وطنو، و كاف أوفيديو 
روماني، لكنو كاف يؤدي واجبو بقميؿ مف الجدية. إف الفجوة الحقيقية في 

مبراطور أوغسطس ليست أف أوفيديوس لـ يتعامؿ إلمف وجية نظر ا القصيدة
ؿ جد أو محمؿ الجد، بؿ إنو لـ يتعامؿ مع رومولوس بكمع أوغسطس عمى 

 ءً ًلا ىو و س لمنظاـ السياسي الذي كاف قائمً ء أوفيديو ًلاىتماـ. مف الواضح إف و 
 ، بالرغـ مف تأكيده عمى قيمة أشعاره المدنية.اظاىريً 

مبراطورية الرومانية، وتبجيؿ إلاؼ كتابة ديواف التقويـ تمجيد اكاف مف أىد
 :وؿأل ليية في الكتاب اإل أوغسطس وعائمتو وأصوليـ امبراطور إلا
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Iuppiter arce sua totum cum spectet in orbem, 

nil nisi Romanum quod tueatur habet. 

salve, laeta dies, meliorque revertere semper,
(15)

 

 ،جوبيتر مف حصنو عمى العالـ كمو وعندما ُيطؿّ " 
 .اإلمبراطورية الرومانيةيئًا سوى فال يرى ش

 (26)"، وعد دائمًا في أفضؿ حاؿ،ليـو السعيد، أييا ابؾ أىالً 
التقويـ،  ينقسـ ديواف التقويـ إلى ستة كتب، عندما بدأ أوفيديوس في كتابة ديواف

سرتو. سنتتبع أمبراطور و لإلو ًلئظيار حبو لوطنو وو إلرأى أف الفرصة سانحة 
 في الكتب الستة في ديواف التقويـ.ؿ تناوليا ال شخصية آينياس مف خ
ىي التي و  ،(27) (Carmentis)أو كارمنتيس  (Carmenta)في حديث الربة كارمنتا 

مرة أخرى، و بقدـو حامي الوطف تتنبأ بما سيحدث لطروادة مف تدمير ثـ نيوض 
 األوؿ:مبراطور أوغسطس، الكتاب إلا

victa tamen vinces eversaque, Troia, resurges: 

obruit hostiles ista ruina domos. 

urite victrices Neptunia Pergama flammae: 

num minus hic toto est altior orbe cinis? 

iam pius Aeneas sacra et, sacra altera, patrem 

adferet: Iliacos accipe, Vesta, deos. 

tempus erit cum vos orbemque tuebitur idem, 

et fient ipso sacra colente deo, 

et penes Augustos patriae tutela manebit: 

                                                           
15. Ov. Fast. 1. 85-88. 

أوفيديوس، التقويـ، ترجمة عمي عبد التواب وآخريف، المركز القومي لمترجمة، . الشاعر الروماني ٙٔ
 . ٕٔٙٚ( عدد رقـ ٕٙٔٓ)

اسميا يشتؽ مف كممة صؿ، و ألىي ربة أركادية ا (Carmentis):أو  (Carmenta)كارمنتا . ٚٔ
ربة فيي تمتمؾ القدرة عمى التنبوء، ومف ثـ أصبحت نشودة، أل ، أي النبوءة أو ا(Carmen)كارمف 

ا ف الروماف يقيموف ليا عيدً اكدًا لكارمنتا في سوؽ المدينة، و غاني. شيدت نساء روما معبألالشعر وا
 :                                 .Dictionnaire de l’Antiquité, p. 182-اسمو كارمنتاليا
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hanc fas imperii frena tenere domum.
(18)

 

 أي طروادة، مع أنِؾ سُتيزميف ويمحؽ بِؾ الدمار، إًل أنِؾ ستنيضيف ثانية:" 
 وسوؼ يحيؽ ذلؾ الدمار بديار خصومؾ.

 !(10)التي شيدىا نبتونوس (29)أيا مشاعؿ المنتصريف، احرقي برجاما
 ؟القميؿ مف الرماد فوؽ العالـ كموألـ يعمو شأف ىذا المقدار 

 عما قريب سيحضر أينياس الورع آليتو ووالده وآلية أخرى،
 ،(11)، استقبمي آلية إليا(12)أي فيستا

 سيحيف الوقت الذي فيو سيحميِؾ ويحمي العالـ شخص واحد،
 ،في الوقت نفسو إلوعابد وىو وسوؼ ُتقاـ شعائرِؾ عمى يد 

 :ظؿ حماية الوطف في آؿ بيت أوغسطسوسوؼ ت
 .سؾ ىذا البيت بزماـ اإلمبراطوريةلقد قضت اآللية أف يم

 
سمات الشخصية  فيي مف أىـ ،(pius)اعتاد الروماف وصؼ آينياس بالورع 

قد حمؿ آينياس عند خروجو مف طروادة آلية الرومانية والتي يمثميا آينياس، و 
                                                           

18. Ov. Fast. 1. 523-532. 

أحد أسماء  (Pergama)برجاموس ىو اسـ القمعة التي تحمي طروادة، و ىكذا صارت برجاما  .9ٔ
 مدينة طروادة.

لو دب الروماني القديـ كإلو لممياه. كاف يقاـ أل، إلو إيطالي قديـ، ظير في ا(Neptunus)نبتونوس  .ٕٓ
ب التأثيرات بسب (Neptunalia)."نبتوناليا"  العشريف مف شير يوليو يسمى بػدا كؿ عاـ في الثالث و عيً 

 .غريقي بوسيدوفإلا اإللوت الكانت لو نفس مؤىلمبحار، و  االيونانية أصبح إليً 
                                             Poseidon, Dictionnaire de l’Antiquité, p.672.  

 ليذا فيي وثيقة الصمةالموقد، و غريؽ، وىي ربة إلعند ا (Hestia)تعادؿ الربة  ،(Vesta)فستا  .ٕٔ
 لفيستا ليجمع كؿ المواطنيف كأسرة واحدة. اشيد الروماف معبدً  (Penates).بآلية البناتيس 

 إبميا: أحد أسماء مدينة طروادة. .ٕٕ
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ا والده عمى كتفيو، حمؿ أيضً  البيناتيس،و  ،(Vesta)أجداده مثؿ الربة فيستا 
. لقد ًل ولكنو مات في صقمية ولـ يصؿ معو إلى إقميـ  ربط الشاعر نيضة تيـو

اطور أوغسطس مبر إلأشار إلى آينياس ثـ ا أوغسطس، لقدالوطف بآينياس و 
ينضـ إلى فرجيميوس ية الرومانية، وىو ىنا آللالذي سيحمي العالـ ويحمي ا

لمشخصية مبراطور و لإلالذيف تولوا الدعاية الرومانية س تيو ىوراوليفيوس و 
الرومانية. ىنا يقصد الشاعر بطروادة مدينة روما التي سيشيدىا أحفاد آينياس 

تنتقـ سوؼ تصبح قوية و  (روما) تنبأ كارمنتا بأف طروادة الجديدةت، و الطروادي
 ية رومانية.ًلغريؽ، بؿ تصبح اليوناف و إليد اولى عمى أل لتدمير طروادة ا

 
 وفي الكتاب الثاني:

nec maiora veto, sed et his placabilis umbra est: 

adde preces positis et sua verba focis. 

hunc morem Aeneas, pietatis idoneus auctor, 

attulit in terras, iuste Latine, tuas. 

ille patris Genio sollemnia dona ferebat: 

hinc populi ritus edidicere pios.
(23)

 

 :أنا ًل أمانع في تقديـ ىبات أثمف، لكف أطياؼ الموتى ُتسترضى بيذه" 
 .الكممات المناسبة إلقامة المواقدضؼ إلى ذلؾ الدعاء و 

 ، ىذه العادة جمبيا إلى أرضؾالعادؿ (14)أي ًلتينوس
 .مف نفذ بر الوالديف ، فيو خيرينياسآ

 :والده (15)فقد كاف يحضر اليدايا المييبة لقريف
                                                           

23. Ov. Fast. 2. 541-546. 

ٕٗ.   . ًلتينوس ىو ممؾ إقميـ ًلتيـو
نساف إل نساف، يمد الجنيوس اإل الروح الحارسة لنساف"، فيو إل ىو " قريف ا Genius) :الجنيوس) .ٕ٘

يقتصر الجنيوس عمى  ًلو، أو طاقة روحية. طواؿ حياتو، فيو بمثابة نفس ثانية بداخم يصحبوبالحياة و 
يصورونو عمى  ار الروماف لشكؿ الجنيوس، فأحيانً البشر، فكؿ حيواف وكؿ جماد لو جنيوس. اختمؼ تصو 
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 ".نا تعمـ الشعب شعائر بر الوالديفومف ى
كاف الروماف يشيروف حساس بالواجب، و إلينياس وىي اآليقدـ الشاعر صفة جديدة 

المقصود ىنا  ،(pietas)متديف" باستخداـ عبارة "رجؿ يؤدي الواجب" الرجؿ الإلى "
ذا كاواجبو نحو والديو ومساعدتيما والبر بيما، و  وغسطس أل ف آينياس ىو رمز ا 

 فإف الشعب الروماني يقتدي بو في كؿ شيء يفعمو.
ىي التي تظير بأجؿ و  ،(Genius)يقدـ أوفيديوس بوضوح فكرة الروح الحارسة 

عائمة يصبح رأس السرة الذي ألرومانية. تبدأ ىذه الفكرة برب اصورة وجية النظر ال
لخاص يعزلو وحده ويضفي عميو د، فإف طابعو اًلو أل بمجرد أف يبدأ في إنجاب ا

تصبح مدينة لو باستمرارىا وتمجأ  سرة التيأل، فيتولى شأف ااًل ا مستقا روحيً وجودً 
الولد أىمية  الوالد إلىمف  في ىذا التسمسؿ. ىكذا يكتسب الفرد إليو لحمايتيا
ستمرار المذيف ًلسرة كانت تعبر عف الوحدة واألالحارسة ل ف الروحإجديدة. حيث 
ا بعد تشير إلى جياؿ المتتابعة، فكذلؾ صارت الروح الحارسة فيمألترمز إلييما ا

ؿ ال ىداؼ المشتركة خألف بصمة القرابة، بؿ بالمصالح وايرتبطو ًلجماعة مف الناس 
فيو المجموع أكبر مف  ـ بذاتو،صار ليذه الجماعة وجود قائالمراحؿ المتتالية، و 

 جزاء.ألا

                                                                                                                                                    

ة شاب يرتدي عمى ىيئ اسمونو كمخموؽ لو جناحاف، وأحيانً ير  اوأحيانً كؿ ثعباف رمز لمحياة المتجددة، ش
 .طبقيف يمسؾ في يديوالعباءة الرومانية و 

 Dictionnaire de l’Antiquité, p. 432.                                                            نظر:ا
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في طريؽ   (16)في الكتاب الثالث، بينما كاف آينياس يسير برفقة أخاتيس
عندما ناداىا ، أخت ديدو، ىائمة عمى وجييا، و (Anna) أّنامنعزؿ، ورأى فجأة 

 :شعر بالخوؼ الذي تممكيا فبادرىا بالحديث
(flet tamen admonitu motus, Elissa, tui): 

'Anna, per hanc iuro, quam quondam audire solebas 

tellurem fato prosperiore dari, 

perque deos comites, hac nuper sede locatos, 

saepe meas illos increpuisse moras. 

nec timui de morte tamen: metus abfuit iste. 

ei mihi, credibili fortior illa fuit.
(27)

 

 :، يا إليسا (دمعت متأثرًا بذكراؾِ  )إًل أف عينو" 
 ، التي ذات مرة اعتْدِت السماع" أنَّا، أقسـ بيذه األرض

 ،والتي ُأعطيت لي بفضؿ قدٍر أفضؿ ،عنيا
 وأقسـ باآللية التي رافقتني واتخذت مؤخرًا مف ىذا المكاف منزًًل،

 .يأقسـ أنيا كثيرًا ما كانت توبخني لتباُطؤ 
 ،موت، ذلؾ الخوؼ لـ يخطر بباليلكنني لـ أخش عمييا مف ال

 ".مما أظفيا ويمي! لقد كانت أكثر شجاعة 
 

آينياس،  -شريكة فاعمة في مجرى أحداث قصة حب ديدو (Anna) أّناكانت  و
 تتزوج ًلالحب، فقد كانت ديدو قد أقسمت أفكانت شريكة ديدو في تطور قصة 
آينياس،  ة فينوس أوقعتيا في حبلكف الرببعد مصرع زوجيا سيخايوس، و 

ىي في و  شعرت ديدو بالخجؿ مف نفسيا لشعورىا بحب جارؼ تجاه آينياس،و 
ختيا ألحفاظ عمى عيدىا لزوجيا الراحؿ، وىنا باحت ديدو نفس تريد ال الوقت

                                                           

  . أخاتيس ىو الصديؽ الحميـ آلينياس وحامؿ دروعو.ٕٙ
27. Ov. Fast. 3. 612-618. 
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شجعتيا أف تستمر في ىذا الحب أف  إًل أّناما كاف مف بسر حبيا الخفي ىذا، و 
يتأثروف بما  ًليشعروف و  ًلتضيع شبابيا وجماليا مف أجؿ الموتى الذيف  ًلو 

 حياء.ألي مف أحداث بيف ايجر 
طروادة،  ىـ الذيف سمحوا بسقوطىـ الذيف يقرروف أقدار البشر، و  ليةآلإف ا

نساف إلى قمة إل يا العقمية لمناس، يرفعوف ىذا االمزايمنحوف القوة الجسدية و 
يـ يشكّموف ما يشبو حكومة تدير إلى ىاوية الفشؿ، إن ييبطوف بآخرزدىار و إل ا
إنيـ يستسمموف لية، بؿ آليتورع أبطاؿ أوفيديوس مواجية ا ًلوف البشر، و ؤ ش
التي خططت لمتقارب بيف آينياس وديدو، بؿ إنيا ىيمنت  لية ىياآلقدارىـ، فأل

 (18).وف زواجيماؤ عمى ش

ليتو وقومو وذويو آلء ًلىي الو  طولة فقط، بؿ أبرز صفاتويوصؼ بالب ًلإف آينياس 
تينية ال ء، وىو ما يعبر عنو في الًلو كؿ ىؤ وطنو، وشعوره العميؽ بالواجب نحو 

يتحمى بيذه الصفات؛ لذلؾ فإف الشاعر استعار  أوغسطس كافو ، (pietas)  بكممة
غسطس، وأباح لنفسو أف يحط مف قدر و آينياس كرمز يخفى ورائو صورة أ

 خريف.آلا
الحفاظ عمى نو يتسـ بالوفاء و إلشاعر في تقديمو لصفات بطمو حيث يستكمؿ ا

 :يعدد ليا صفاتياو  ًلفينيالزوجتو  أّناالذكريات القديمة، فيو يقدـ 
incipit Aeneas (cetera turba tacet): 

'hanc tibi cur tradam, pia causa, Lavinia coniunx, 

est mihi: consumpsi naufragus huius opes. 

                                                           
28. Fabre-Serris J., Mythologie et Littératur à Rome, Le réécriture des 

mythes aux 1
e
 siècles avant et après J.-C., Payot-Lausanne, 1998, p.108. 
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orta Tyro est, regnum Libyca possedit in ora: 

quam precor ut carae more sororis ames.'
(29)

 

 :تحدث )والتـز باقي الحضور الصمت(بدأ أينياس ال" 
 ، لديَّ سبب يتسـ بالبر ىو ما يجعمني أعيد" أي زوجتي ًلفينيا
 .دما تحطمت سفينتي عشت عمى نفقتيا؛ عنبيا تحت رعايتؾ

 ؛ولدييا مممكة عمى الساحؿ الميبي ،صورية المولدإنيا 
 كـ أرجو أف تحبييا عمى غرار حب األخت ألختيا العزيزة ".

 
تسير في ىذا اإلطار وىي البر في الكتاب الرابع يخمع أوفيديوس صفات أخرى 

 والورع:
hinc satus Aeneas; pietas spectata per ignes 

sacra patremque umeris, altera sacra, tulit.
(30)

 

 ومف ثـ ُوِلَد أينياس الذي برىف عمى بره إذ حمؿ عمى كاىميو" 
 " .سط النيراف تماثيؿ اآللية ووالده، كما اضطمع بميمة مقدسة أخرىو 

 
، (pietas)حساس بالواجب إللية يبيف فضيمة اآلإف حمؿ آينياس والده وتماثيؿ ا

لية التي آلنحو ا (pius)الورع الديني المرة، نحو الوالديف، و اجب، ىذه فيو الو 
 يقدسيا.

 لماذا يخصص لجوبيتر؟في الكتاب الرابع يتحدث الشاعر عف عيد فينوس و و 
 فيقوؿ:

cur igitur Veneris festum Vinalia dicant 

quaeritis, et quare sit Iovis ista dies? 

Turnus an Aeneas Latiae gener esset Amatae 

bellum erat: Etruscas Turnus adorat opes. 

                                                           
29. Ov. Fast. 3. 628-632. 
30. Ibid. 4. 37-38.  
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clarus erat sumptisque ferox Mezentius armis, 

et vel equo magnus vel pede maior erat; 

quem Rutuli Turnusque suis adsciscere temptat 

partibus.
(31)

 

 : لماذا إذف يطمقوف عمى الفيناليا عيدلوفتسأ
 ؟ذلؾ اليـو لجوبيتر ولماذا ُيخصص ،فينوس

 اليصبح أحدىما صيرً  (31)ينياس وتورنوسكانت الحرب دائرة بيف أ
 .طمب تورنوس العوف مف اإلتروسكييفالالتينية: و  (33)ألماتا

 ،الحكاف ِمزنتيوس مشيورًا وشرسًا عندما يحمؿ الس
 ؛ا وىو عمى صيوة جواده، وأعظـ وىو واقؼ عمى قدميووكاف عظيمً 

 إلى انضمامو في والروتوليوف ىو الذي سعى تورنوس
 .صفوفيـ

 

                                                           
31. Ov. Fast. 4. 877-833.  

 ذلؾ قبؿ قدـو آينياستينوس، و ًل فينيا ابنة ًل، ىو ممؾ الروتولييف. كاف خطيب (Turnus)تورنوس  .ٕٖ
مجي في مواجية كذا النشاط الية القوة الفردية غير المسؤولة، و نيادإل إلى إيطاليا. يمثؿ تورنوس في ا
في مقابؿ ضبط النفس المؤقت الذى يحاوؿ أف يتسـ بو  اوحشيً و  االفضائؿ العامة، ولذا نجده عنيفً 

 .Dictionnaire de l’Antiquité, p.1025 -                                               آينياس.
، و ًل قميـ إتينوس، ممؾ ًل ة ىي زوج (Amata):أماتا  .ٖٖ ختيا تورنوس كانت قد وعدت ابف أتيـو

ف أجنبي. عندما جاء آينياس إلى النبوءات قالت لمممؾ إف ابنتو ستتزوج م فينيا، لكفًلبالزواج مف ابنتيا 
طرد آينياس مف حاوؿ أنو الزوج المنتظر، غضب تورنوس وصمـ عمى الزواج مف ابنة خالتو و تيـو رأى ًل 

صؿ، في حيف طمب ألركادي األ ياس العوف مف الممؾ إفاندروس، اإيطاليا، فدخؿ معو في حرب. طمب آين
 .Dictionnaire de l’Antiquité, p.45 العوف مف الممؾ اإلتروسكي مزنتيوس.تينوس ًل 
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ومف ثـ عرض الممؾ ًلتينوس عمى ميزنتيوس أف يشارؾ في الحرب، لكف األخير 
اشترط الحصوؿ عمى نصؼ مخزوف الخمور التي يخزنيا الالتيف، أما آينياس فقد 

الخمور الجديدة مف محصوؿ كرـو ًلتيـو إف ابتيؿ إلى جوبيتر ونذر أف يقدـ لو 
 القتاؿ:انتصر في 

adnuerant Rutuli. Mezentius induit arma, 

induit Aeneas adloquiturque Iovem: 

'hostica Tyrrheno vota est vindemia regi: 

Iuppiter, e Latio palmite musta feres.' 

vota valent meliora: cadit Mezentius ingens 

atque indignanti pectore plangit humum.
(34)

 

 ،وافؽ الروتوليوف. ارتدى ِمزنتيوس درعو" 
 :رتدى أينياس درعو وابتيؿ لجوبيتروا

 ؛ديـ محصوؿ كرومو لمممؾ اإلتروسكي" تعيد عدوي بتق
 ! "خمر جديدة مف شجيرات كرـو ًلتيـو، ستحصؿ عمى أي جوبيتر

 ،اكانت الغمبة لمنذر األفضؿ. سقط ِمزنتيوس الضخـ صريعً 
 ".السخطوارتطـ باألرض بصدر يمأله 

 
 اإللوفي مقدمتيـ لية و اآلنتصار فى المعركة بأنو مف فعؿ اًل لقد صور أوفيديوس 

وغسطس. لقد آثر الشاعر أف يستعير مف الماضي أل جوبيتر، الحامي والنصير 
مجدىا الحالي المتمثؿ في ا القديـ، و السحيؽ شخصية آينياس ليرمز بيا لمجد روم

 أوغسطس.
ـ فيو يفتقد الخصوصية مف ثالمثالي لمشعب الروماني، و لممثؿ إف آينياس ىو ا

 فؽ، وشديد الورع ألا واسع اا لمنموذج الروماني نجده دائمً الفردية، وبوصفو تجسيدً 
 

                                                           
34. Ov. Fast. 4. 891-896. 
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 (35).حساس بالواجباإلو 

الذوؽ الفنى أف يمدح لقد رأى أوفيديوس، أنو قد يكوف مف المستساغ مف ناحية 
وحده صراحة دوف مواربة، لذلؾ آثر أف ، أو أف يمجده اا مباشرً أوغسطس مدحً 

س ليرمز بيا لمجد روما القديـ، يستعير مف الماضي السحيؽ شخصية آينيا
ذا كاف آينياس أو أحد ذريتو قد أسس دىا الحالي المتمثؿ في أوغسطس. و مجو  ا 

و بإنقاذه روما مف محنة الحرب نأل المؤسس الثاني،  روما، فإف أوغسطس ىو
 (36).وحدتيا كأنو خمقيا مف جديد انتشاليا مفىمية و ألا

يوصؼ  ًلثنيف، إذ اًل ا تشابو في الصفات بيف اىذا أحد وجوه الشبو، يوجد أيضً 
يتو وقومو وذويو ووطنو، آللء ًلطولة فقط، بؿ أبرز صفاتو ىي الو آينياس بالب

 تينية بكممةال وىو ما يعبر عنو فى ال ء،ًلميؽ بالواجب نحو كؿ ىؤ شعوره العو 
(pietas)  ، الشاعر استعار آينياس  كاف أوغسطس يتحمى بيذه الصفات؛ لذلؾ فإفو

 .غسطسو كرمز يخفى ورائو صورة أ
لنياية إلى مرحمة الوعي يسير آينياس في البداية وفؽ خطػة القدر، ثـ وصؿ في ا

ؿ ال تدفؽ. ىكذا تتطور شخصية البطؿ، ويعاني خبحماس مو  تنفيذ خطتوبالقدر و 
المعاناة ىي جوىر ىذه الحياة الدنيا، لكف ىناؾ ىدؼ ف أل مراحؿ التطور ىذه، 

 (37).مرصود، ىناؾ أيضًا أمؿ

                                                           
35. Brisson J-P ., Virgile son temps et la nôtre, Paris, 1966, p. 167. 

36. ker H. & Fredouille J., Littérature Latine, Presses Universitaires de 

France, 2001, p. 38. 

37. Martin R. & Gaillard J., Les Genres Litt éraire à Rome, Nathan-Paris, 

1993, p. 135. 
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وفيديوس، أي أنو مف أل وغسطي الوحيد أل ىو العمؿ ا (Fasti)التقويـ ديواف إف 
الرومانية والمشروع  القوميةلتحديد تمجيد بايسير مع متطمبات العصر، و  خاللو

 ما يمي: أوفيديوس في الكتاب الثاني عمفوغسطي، حيث يأل ا
haec mea militia est; ferimus quae possumus arma, 

dextraque non omni munere nostra vacat.
(38)

 

 ،السالح الوحيد الذي أستطيع حممو العسكرية: وأحمؿ ذلؾ ميمتيىذه ىي  "
 ".فيمناي ًل تفتقر إلى كؿ الميارات

 
وغسطس. أل مف المجاممة الفجة  يءفي الديواف مع شالمشاعر الوطنية بث ىكذا تُ 
التقاليد  نشرغير المباشرة ليتأكد مف ح أوغسطس بكؿ الوسائؿ المباشرة و لقد كاف

ا لمعمؿ ا جديدً ؽ والسموؾ، وأقر نمطً ال خألالموروثة، فقد أعاد دعـ قواعد االرومانية 
لمؤرخيف عمى نشر اثنائو الفضؿ في تشجيع الشعراء و لص لمواجب. لقد كاف الخإلوا

عتزاز بيا. لقد رأى أوفيديوس ًلالرومانية القديمة في الخارج، وعمى ا المثؿ العميا
صر، فأراد أف ينضـ إلى الدعاية فضؿ لو أف يسير مع متطمبات العألنو مف اأ

ليفيوس. كانوا يتخذوف س و تيو ىوراالتي كاف يقودىا فرجيميوس و  مبراطوريةاإل
ة" وسيمة لمتعبير عف رسالتيـ، وىذا ىو السبب في قياـ ص"الفرد" و "الحالة الخا

المثؿ العميا؛ والعقؿ  دففييـ تتجسعماؿ الشاقة، ألبطاؿ بكؿ تمؾ األآينياس وجميع ا
كالحركات  -شياءألرى اتعالج المجردات بؿ تُ  ًلا لذلؾ، يفضؿ أالروماني، تبعً 

 (39).ما امثمة في أشخاص عاشوا يومً مُ  -عمياثؿ الالمُ والميوؿ و 

ثؿ مأخوذة مف أشخاص قية مع ما فييما مف مُ الخألليذا فإف التاريخ والفمسفة ا
. حد دب المذاف ييماف الرجؿ الروماني إلى أقصىألالتفكير و ا حقيقييف، ىما فرع

                                                           
38. Ov. Fast. 2. 9-10. 
39. Tupet A. M., La magie dans la poésie latine, Des origines à la fin du 

règne d'Auguste, 2e tirage,  Les Belles Lettres, Paris, 2005 , p. 135. 
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يف وجدت التعبير مألأوغسطس ثورة عارمة مف الشعور ا لقد ُأعمنت عف مقدـ عصر
س وليفيوس، لقد تيو ىوراىـ: فرجيميوس و ، مبدعيفثة ال نتاج ثإالصادؽ عنيا في 

ة القائمة فرجيميوس صادقيف كما كانا رومانياف، عندما أعمنا الفكر س و تيو كاف ىورا
ر كاف يجب عمى أوفيديوس أف يسخ  ا في أوغسطس"، و ا مقدسً بأف "ىناؾ شيئً 

 ىذه الفكرة في عممو التقويـ.تأكيد مكانياتو مف أجؿ إ
 

 المصادر والمراجع
 المصادر:أوًًل 

Ovide, Heroides, Texte etabli par: Henri Bornecque , Traduit par:  

            M. Prevost, Les Belles Lettres, Bude, Paris, 2008. 

Ovide, Fasti, Tome 1: Livres I-III, Texte etabli et Traduit               

            par: Rober Schilling, Les Belles Lettres, Bude, Paris,   

            Dernier tirage: 2011.     

Ovide, Fasti, Tome II: Livres IV-VI , Texte etabli et Traduit               

            par: Rober Schilling, Les Belles Lettres, Bude, Paris,   

            Dernier tirage: 2011.     

 ثانًيا المراجع والدوريات:
Brisson J-P ., Virgile son temps et la nôtre, Paris, 1966. 

Britton, E. L., The Dido-Aeneas Story from Vergil to Dryden, Diss.,  

                        University of Virginia, 1984. 

Fabre-Serris J., Mythologie et Littératur à Rome, Le réécriture des     

             mythes aux 1
e
 siècles avant et après J.-C., Payot-Lausanne, 1998 

Hershkowitz D., The Madness of Epic, Reading Insanity from  

                             Homer to Statius, Clarendon-Oxford, 1998. 

Jenkyns R., Classical Epic: Homer and Virgil, 2
nd

 edition, Bristol   

                     Classical Press, 1998.  

Kerenyi C., The Gods of the Greeks, London, 1979. 

ker H. & Fredouille J., Littérature Latine, Presses Universitaires de  

                    France, 2001. 

Martin R. & Gaillard J., Les Genres Litt éraire à Rome, Nathan-  



 صورة آينياس في أعماؿ أوفيديوس

657 
 

                      Paris, 1993. 

Tupet A. M., La magie dans la poésie latine, Des origines à la fin du  

               règne d'Auguste, 2e tirage,  Les Belles Lettres, Paris, 2005 . 

 

 ثالثًا المراجع العربيت:

، ترجمة عمي عبد التواب، بياء الديف أسامة، الكتاب تالرسائؿ البط، وفيذيىس أ -
الخامس والعشريف، مركز جامعة القاىرة لمغات والترجمة، مشروع جامعة القاىرة 

 .ٕٔٔٓلمترجمة، 
المركز   :قاىرةخريف،  الآالتواب  و ،  ترجمة  عمي  عبد  التقويـأوفيديوس،   -

 . ٕٙٔٓ القومي  لمترجمة،

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


