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 دراسة في التناص: مميحمة أريستايوس
 التواب عمي عبد عمي. د .أ                                                       
 والالتينية اليونانية الدراسات أستاذ
 القاهرة جامعة – اآلداب كمية                                                     

 
يصور ترتيب و  إف الموضوع األساسي لديواف الزراعيات ىو عالقة اإلنساف بالطبيعة. 

فاعمية مف  يقوـ بيا الفالح عند فرجيميوس أف إسياـ العمؿ البشرى أقؿ األعماؿ التي
الكتاب  ة. إف العمؿ الدؤوب الذي يقـو بو الفالح عمى محراثو فيالدور الفعاؿ لمطبيع

، فالحيوانات بما لدييا مف طبيعة وؿ يقابؿ النشاط الكبير لمنحؿ في الكتاب الراب األ
يظير التحرؾ مف  . إف بناء القصيدةالبشري دأصبحت البديؿ لمتعبير عف الجي خاصة

بالرغـ مف و . العالـ الضيؽ لخمية النحؿإلى ، ومف القوانيف الكونية العاـ إلى الخاص
أف القصيدة تسدي النصائح لمفالحيف كجزء مف سياسة أوغسطس لدعوة الروماف إلى 
فالحة األرض، فإف القصيدة تتعدى المعنى الضيؽ لمشعر التعميمي. إف التعميمات 
الزراعية ىي اإلطار الشكمي لمعالجة الشاعر لموضوعات أكثر عمًقا مثؿ: تعاقب 

الشعور التشاؤمي المصاحب الرتكاب و الرقة والعنؼ في الكوف، و بناء والدمار، ال
الذنب والتفاؤؿ واألمؿ في المستقبؿ. كؿ ىذه األفكار تناوليا الشاعر عمى مدار الكتب 
األربعة وبالتناوب، فالكتاب األوؿ ينتيي باستطراد طويؿ وكئيب حوؿ الحرب األىمية 

البشرية ويختتـ بالتعبير عف أف العنؼ لـ يعد  ومفعـ باإلحساس بفساد الطبيعة
يجابية بوصؼ العصر فينتيي بإشارة إ. أما الكتاب الثاني (1)باإلمكاف السيطرة عميو

الذىبي ومدح الحياة البسيطة التي يسودىا السالـ والعمؿ وتوقير اآللية. يعود الكتاب 
أعاد الحياة البشرية إلى الطاعوف الذي وينتيي بتصوير الثالث إلى العنؼ مرة أخرى 

 وما ;:>عصور ما قبؿ الحضارة وتتركو وىو ينبش األرض بيديو العاريتيف )األبيات 
                                                           

1. Verg. Georg. 1. 511-4.  
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بعدىا(. أما الكتاب الراب  فتعود فيو األمور إلى نصابيا فيعود النظاـ مرة أخرى وتعود 
تمثؿ دىار مف جديد ممثمة في خمية النحؿ ومجتمعو، فالخمية الطبيعة إلى التكاثر واالز 

 (2)التناغـ والنظاـ السياسي الجيد.
أنيى فرجيميوس الكتاب الراب  وديواف الزراعيات كمو بمميحمة رائعة ىي مميحمة 

أف أريستايوس بف أبوّلوف وحورية األنيار قوريني كاف المميحمة  تروي أريستايوس.
وىو أوؿ مف فالحة األرض وتربية حيوانات المزرعة تطوير في مضنًيا يبذؿ جيًدا 

وذات يوـ مات نحؿ أريستايوس فأصابو غـ شديد  خاليا. جم  النحؿ في مفتمكف 
وعدـ اىتماـ اآللية بو،  ويشكو مف قسوة القدروذىب إلى حافة نير بينيوس يبكي 

وينادي عمى أمو عمى الرغـ مف اإلنجازات والخدمات الجميمة التي قدميا لمبشرية، 
أريستايوس وأخبرت بكاء  الحورية أريسوزامعت س متو.تقؼ معو في أز لليستغيث بيا و 

عندما نزؿ . إلى مممكة الحوريات في قاع النيرأمرت بإحضاره أمو قوريني، التي 
ة أصابو الذىوؿ مما رآه مف ممكوت وكيؼ تتجم  أصوؿ أريستايوس إلى ىذه المممك

بأمو ويندب حظو عندىا، فتنصحو أف يمتقي في ىذه المممكة وكيؼ تتفرع. األنيار 
المسخ بروتيوس فيو الوحيد الذي يمكنو أف يخبره سبب موت يمقي القبض عمى 

فيو يعمـ ما جرى في الماضي وما يجري في الحاضر وما سوؼ يق  في النحؿ، 
المستقبؿ. وترشده كيؼ يمكنو أف يقبض عميو ويقيده بالسالسؿ ألف بروتيوس لديو 

مساؾ ببروتيوس ينفذ أريستايوس نصيحة أمو ويتمكف مف اإل مو؛شك القدرة عمى تغيير
وتقييده بالسالسؿ، ويرغمو عمى التحدث؛ يقوؿ لو بروتيوس إف سبب موت نحمو ىو 
غضب حوريات الغابات عميو، ألنو في أحد األياـ طارد يوريديكي في الغابة وأراد 
اإلمساؾ بيا، فاضطرت إلى الفرار والعدو في الغابة فمدغتيا حية وماتت، وألنيا كانت 

                                                           
2. Segal C., (1966) " Orpheus and the Fourth Georgic: Vergil on Nature and   

                  Civilization" AJPh, Vol. 87, No. 3  pp. 307. 

 

  



 

 عبد التواب عمي  يعــــم

404 
 
 

وقص عميو بروتيوس وكانت تميو معيف فقد غضبف عميو.  اتابصديقة حوريات الغ
كيؼ أف أورفيوس زوج يوريديكي تألـ لموتيا وقرر أف يستعيف بفنو وييبط إلى العالـ 

ا زوجة بموتو إلو العالـ السفمي. السفمي، وكيؼ أنو نجح في التأثير عمى بروسيربين
ر أورفيوس أماميا وال ينظر توافؽ بروسيربينا أف تحضر شبح يوريديكي بشرط أف يسي
أف ينفذ أورفيوس األمر وبعد إلييا إال بعد صعودىما إلى عالـ األحياء مرة أخرى، 

وصؿ ىو وحده إلى عالـ األحياء ولـ تكف يوريديكي قد وصمت مثمو نظر إلى الخمؼ 
مرة أخرى إلى عالـ األموات وىي تنادي عمى زوجيا. يوريديكي فعادت ليرى وجييا 

زاد حزنو عمى فقد زوجتو شؿ أورفيوس في إعادة زوجتو إلى الحياة بعد موتيا بعد أف ف
وأخذ يغني أغاني مفعمة بالشجف مما أثار غضب عابدات اعتزؿ النساء ، وحبيبتو

فجرفتيا وقطعف رأسو وألقيف بيا في مياه النير  باكخوس عميو فقتمنو ومزقف أوصالو
ىكذا قص بروتيوس عمى أريستايوس قصة المياه وال يزاؿ لسانو يميج باسـ يوريديكي. 
ومف ثـ عاد إلى أمو التي أرشدتو إلى تقديـ أورفيوس وزوجتو التي تسبب في موتيا، 

القرابيف لحوريات الغابات بنحر ثيراف ذات مواصفات بعينيا، وأف يتضرع إلييف 
ة. ينفذ أريستايوس التعميمات اإلليية وينحر الثيراف وبعد ويطمب منيف العفو والمغفر 

عدة أياـ إذ بسرب مف النحؿ يخرج مف بيف أشالء األضاحي؛ وىكذا نجح أريستايوس 
  في استعادة النحؿ مرة أخرى.

كمصطمح أدبي  عمى أنو صدى لنص سابؽ  (Intertextuality)يعرؼ منيج التناص 
يتردد بدرجات متفاوتة في نص الحؽ. مما يوضح العالقة بيف النصيف بشكؿ يؤثر 
في طريقة قراءة النص المتناص، أي النص الذي توجد فيو آثار لنص سابؽ. ويطمؽ 

، أما (hypotext)نقاد األدب عمى النص السابؽ المؤثر مصطمح "النص األصمي" 
. إف مدلوؿ (hypertext)حؽ المتأثر بو فيطمقوف عميو "النص المستقبؿ" النص الال

التناص ىو تحديد أثر النص األصمي وكيفية ظيوره في النص المستقبؿ وتوضيح 
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براعة الشاعر وحرفيتو في تعاممو م  النص األصمي بالشكؿ الذي يكسر اإليياـ لدى 
 . (3)القارئ فيذكره بنص آخر

إلى موروث طويؿ وبالغ التعقيد مف عند كتابتو لديواف الزراعيات قد عاد فرجيميوس ل  
التراث الشعري التعميمي السابؽ عميو في األدبيف اإلغريقي والروماني؛ فاعتمد عمى 

الذي عاش في القرف  )ναημξἌ( لمشاعر أراتوس (Phaenomena)قصيدة "الظواىر" 
 ,Ascraeum carmen)أسكرا"  األوؿ قبؿ الميالد، وأطمؽ عمى كتابو الثاني "أنشودة

الذي عاش في القرف  )ζίμδμξἩ(إيماًء إلى أعماؿ الشاعر ىيسيودوس  (2.176
السادس قبؿ الميالد، أما الكتاب الثالث مف "الزراعيات" فقد تأثر بشكؿ ممحوظ 
بقصيدة "في طبيعة األشياء" لمشاعر الروماني لوكريتيوس، واستعار فرجيميوس في 

  .(4)خير الكثير مف األساطير التي وردت عند ىوميروسكتابو الراب  واأل

حتوي عمى نماذج رائعة فيي توالحؽ أف مميحمة أريستايوس تحتوي عمى تناص معقد، 
سرد لقصتيف عمى . يحتوي المشيد سابؽ تداخؿ التمميحات إلى أكثر مف نص مف

ماتت وذلؾ بعد تروي القصة األولى نجاح أريستايوس في استعادة أسراب النحؿ التي 
تقديـ القرابيف لمحوريات؛ أما القصة الثانية التي تغمفيا القصة األولى فيي تتناوؿ قصة 
موت يوريديكي وفشؿ أورفيوس في استعادتيا مف عالـ الموتى. وييمنا في ىذا المقاـ 
أف نوضح كيؼ أف فرجيميوس ميد لقصة أريستايوس باالقتباس مف مشيديف مف 

شارات في نص فرجيميوس تعود إلى مجموعة مف ف ذلؾ أف اإل، واألىـ مىوميروس
الفقرات ليوميروس ترتبط ببعضيا في المضموف، ولكف المدىش في األمر أف ىذه 
اإلشارات تعود إلى عمميف مختمفيف أي اإللياذة واألوديسيا؛ وىكذا جمعت أسطورة 

                                                           

سيد صادق، "تأصيل التناص في التراجيديا اإلغريقية"، مجمة أوراق كالسيكية، جامعة القاهرة، العدد  3.
 .112،  110( صـ 2002السابع )

4. Gale M. (2000) Virgil on the Nature of Things. Cambridge p. 3. 
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فعمى سبيؿ المثاؿ فإف مشيد  (5)أريستايوس عند فرجيميوس بيف اإللياذة واألوديسيا.
شكوى أريستايوس ألمو قوريني ثـ لقاءه بيا في قاع النير تأثر فيو فرجيميوس بمشاىد 
مف اإللياذة، حيث نجد أخيّميس يندب حظو مرتيف وىو واقؼ عمى الشاطئ كمقدمة 
لمقائو بأمو ثيتيس. يبدأ فرجيميوس عرض قصة أريستايوس باالقتباس مف الفقرة األولى 

( حيث يشكو <9; – >;:مشيدي بكاء أخيّميس ألمو )اإللياذة، الكتاب األوؿ: مف 
ف أعماؽ مأخيّميس ويحكي بكؿ صراحة ووضوح الموقؼ الذي حدث لو، فتخرج أمو 

 البحر لتسم  شكوى ابنيا:
…………… αὐηὰν Ἀπζθθεὺξ 

δαηνφζαξ ἑηάνςκ ἄθαν ἕγεημ κυζθζ θζαζεείξ, 

εῖκ᾽ ἔθ᾽ ἁθὸξ πμθζῆξ, ὁνυςκ ἐπ᾽ ἀπείνμκα πυκημκ:   

πμθθὰ δὲ ιδηνὶ θίθῃ ἠνήζαημ πεῖναξ ὀνεβκφξ: 

ιῆηεν ἐπεί ι᾽ ἔηεηέξ βε ιζκοκεάδζυκ πεν ἐυκηα, 

ηζιήκ πέν ιμζ ὄθεθθεκ θφιπζμξ ἐββοαθίλαζ 

Ζεὺξ ὑρζανειέηδξ: κῦκ δ᾽ μὐδέ ιε ηοηεὸκ ἔηζζεκ: 

ἦ βάν ι᾽ Ἀηνεΐδδξ εὐνὺ ηνείςκ Ἀβαιέικςκ   

ἠηίιδζεκ: ἑθὼκ βὰν ἔπεζ βέναξ αὐηὸξ ἀπμφναξ. 

ὣξ θάημ δάηνο πέςκ, ημῦ δ᾽ ἔηθοε πυηκζα ιήηδν 

ἡιέκδ ἐκ αέκεεζζζκ ἁθὸξ πανὰ παηνὶ βένμκηζ: 

ηανπαθίιςξ δ᾽ ἀκέδο πμθζῆξ ἁθὸξ ἠΰη᾽ ὀιίπθδ, 

ηαί ῥα πάνμζε᾽ αὐημῖμ ηαεέγεημ δάηνο πέμκημξ,   

πεζνί ηέ ιζκ ηαηένελεκ ἔπμξ η᾽ ἔθαη᾽ ἔη η᾽ ὀκυιαγε: 

ηέηκμκ ηί ηθαίεζξ; ηί δέ ζε θνέκαξ ἵηεημ πέκεμξ; 

ἐλαφδα, ιὴ ηεῦεε κυῳ, ἵκα εἴδμιεκ ἄιθς. 

ηὴκ δὲ αανὺ ζηεκάπςκ πνμζέθδ πυδαξ ὠηὺξ Ἀπζθθεφξ: 

‘μἶζεα: ηί ἤ ημζ ηαῦηα ἰδοίῃ πάκη᾽ ἀβμνεφς;
(6)

    

انفجر أخيميوس " ............... بينما  
 باكًيا وانسحب بعيًدا عف رفاقو، وجمس عمى شاطئ

 البحر الرمادي محممًقا في أعماقو الزرقاء الداكنة. ثـ بسط يديو    
                                                           

5. Farrell J., (1991)  Vergil's Georgics and the Traditions of  Ancient Epic:  

    The Art of Allusion in Literary History. New York p.105.  

6. Hom. Il. 1. 348 – 365.   
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 موجًيا دعاءه إلى أمو الحبيبة، )ثيتيس، عروس البحر(:
 " أماه! طالما أنؾ حممت بي حتى ولو كاف لفترة قصيرة،

 األوليمبوس ومطمؽ الرعد أف يمنحنيفقد كاف عمى زيوس، سيد 
 قدًرا مف االعتبار. ولكنو لـ يقدـ لي )مف ذلؾ( حتى النزر اليسير.
 بؿ أساء ابف أتريوس، أجاممنوف ذو السمطاف العريض،   
 إلى شرفي. فانتزع مني غنيمتي واستولى عمييا ظمًما وعدواًنا."

 قاعىكذا تحدث باكًيا، فسمعتو أمو العظيمة وىي جالسة في 
 البحر إلى جوار أبييا الشيخ )نيريوس(. وبسرعة ظيرت مف

 ي ىيئة ضبابية وجمست بعد ذلؾ مباشرةالبحر الرمادي ف
 في مواجيتو وىو ال يزاؿ منخرًطا في البكاء. ثـ رتبت عميو    

 بيدىا وقالت لو وىي تدعوه باسمو:
 " لماذا تبكي يا ولدي؟ أي أسى قد مس قمبؾ؟ تحدث بصدر مفتوح
 وال ُتخؼ عني ما يدور بخمدؾ، حتى أشاطرؾ معرفة )ما تقاسيو(."

 عند ذلؾ تحدث إلييا أخيميوس سري  القدـ وىو يتنيد في زفرات عميقة:
 (7)" إنؾ تعمميف )ما أقاسيو(، فمماذا أذكر لؾ قصتي وأنت تعمميف كؿ شيء."

ريسئيس بعد ثـ يقص عمى أمو قصة توزي  السبايا وكيؼ أخذ منو أجاممنوف غنيمتو ب
أف ُاضطر إلى إعادة خريسئيس إلى أبييا كاىف أبوّلوف. وبعد أف انتيى مف روايتو 

 قاؿ ليا:
ἐθεμῦζ᾽ Οὔθοιπμκ δὲ Δία θίζαζ, εἴ πμηε δή ηζ 

ἢ ἔπεζ ὤκδζαξ ηναδίδκ Δζὸξ ἠὲ ηαὶ ἔνβῳ.
(8)

     

                                                           

ىوميروس. اإللياذة. المركز القومي  . جمي  الفقرات المترجمة مف اإللياذة مأخوذة مف ترجمة :<
 7/9><لمترجمة. ترجمة نخبة مف أساتذة الدراسات اليونانية. تحرير ومراجعة أحمد عتماف. العدد 

  .?977القاىرة 
8. Hom. Il. 1. 394 – 5.    
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 " واآلف، إف كنت تممكيف أية قوة فإف عميؾ أف تحمي
 ابنؾ. اذىبي إلى األوليمبوس وابتيمي إلى زيوس"    

ويطمب منيا أف تذكره بفضميا عميو حيف وقفت معو عندما تآمر بعض اآللية عميو، 
وترد عميو ثيتيس بأف زيوس في ميمة بأثيوبيا وسيعود إلى جبؿ األوليمبوس بعد اثنى 

.تمؾ الفترةعشر يوًما، وتنصح ابنيا أف يبتعد عف ميداف القتاؿ في   
أخيّميس، فيي ترتكز عمى فكرة إف ما حدث يمثؿ  إف شكوى أريستايوس تشبو شكوى 

وينادي عمى إىانة لكرامتو وأنو ال يستحقو. يقؼ أريستايوس عند منب  نير بينيوس 
 أمو:

Quis deus hanc, Musae, quis nobis extudit artem?     

Unde nova ingressus hominum experientia cepit? 

Pastor Aristaeus fugiens Peneia Tempe, 

amissis, ut fama, apibus morboque fameque, 

tristis ad extremi sacrum caput adstitit amnis 

multa querens atque hac adfatus voce parentem:     

'Mater, Cyrene mater, quae gurgitis huius 

ima tenes, quid me praeclara stirpe deorum, 

si modo, quem perhibes, pater est Thymbraeus Apollo, 

invisum fatis genuisti? aut quo tibi nostri 

pulsus amor? quid me caelum sperare iubebas?    

En etiam hunc ipsum vitae mortalis honorem, 

quem mihi vix frugum et pecudum custodia sollers 

omnia temptanti extuderat, te matre relinquo. 

Quin age et ipsa manu felices erue silvas, 

fer stabulis inimicum ignem atque interfice messes,  

ure sata et validam in vites molire bipennem, 

tanta meae si te ceperunt taedia laudis.' 
(9)

 

؟       إلٍو قدـ لنا ىذا الفف يأيتيا الموسيات، أ "              
 مف أيف نشأت ىذه الممارسة الجديدة لدى البشر؟

 إنو الراعي أريستايوس، طبًقا لما تقوؿ الرواية، الذي بعد
                                                           

9. Verg. Georg. 4. 315 - 332.   
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 أف فقد نحمو بسبب المرض والجوع، رحؿ عف وادي تيمبي
 الواق  بمحاذاة نير بينيوس ووقؼ وىو حزيف عند المنب  المقدس لمنير،   

 وبينما كاف يشكو مف الكثير مف األمور نادى عمى أمو بيذه الكممات:         
 المياه العميقة، ييا مف تسكنيف ىنا فأمي، أمي قوريني، 

 مف نسؿ اآللية الشريؼ، ينجبتينلماذا أ
 الثيمبراني ىو أبي، فو لّ كاف حًقا، كما أكدتي لي، أف أبو  فإف

 لماذا أنجبتيني مكروًىا مف القدر؟
  لسماء؟ أف أعمؽ أممي با يينأيف ذىب حبؾ لي، لماذا اعتدِت أف تأمر  إلى

 انظري! عمى الرغـ مف إنِؾ أمي، فإنني أتخمى عف ذلؾ 
 المجد ذاتو لحياتي البشرية، مجد رعايتي الماىرة

 بالمحاصيؿ والدواب الذي حققتو
 بصعوبة بعد أف خضت كؿ التجارب.
 أقبمي، ودمري بيدِؾ أشجاري المثمرة،

 حظائري، ودمري محاصيمي، يالنيراف المدمرة ف يشعماو 
 واحرقي شتالتي، واضربي بالفأس القوي كرمات عنبي،

 "إذا كاف قد تممؾ منِؾ سأـ ىائؿ مف مجدي.

يوبخ أمو بسبب موت نحمو وأنيا لـ تحؿ دوف إذ أخيّميس ىنا يختمؼ أريستايوس عف  
لـ تعد تبالي بو وكأنيا قد ممت مف االىتماـ بابنيا ويشير بمرارة وأنيا عقاب القدر لو، 

لى ارتباطو الدائـ   (praeclara stirpe deorum 322)بالغة إلى أصولو اإلليية  وا 
لى   (caelum sperare 325)بطاعة اآللية وما تقدره لو األقدار مف خمود ذكره  وا 

لى عدـ اكتراثيا بشيرتو  (vitae mortalis honorem 326)مكانتو السامية بيف البشر  وا 
. وىكذا بالضبط (taedia laudis 332)بعد جيد وعناء شديديف  ومجده الذي اكتسبو
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 ,ιζκοκεάδζυκ)كانت شكوى أخيّميس فأمو ثيتيس قد أنجبتو ليكوف رجاًل قصير العمر 

والحؽ أف أريستايوس  . (ηζιήκ, 1.353)وأف عمى زيوس أف يمنحو المجد   (1.352
 بالمقارنة  بأخيّميس نجد أنو أسيب في حديثو عف مجده. 

 وجدير بالذكر أف البيت األوؿ مف مميحمة أريستايوس الذي يبتيؿ فيو إلى الموسيات:
Quis deus hanc, Musae, quis nobis extudit artem?(315)       يحمؿ نغمة ىومرية

 سؤاؿ ثيتيس البنيا: ىذا كما أف  (10)في االستيالؿ باالبتياؿ إلى الموسيات.
τί δζ ςε φρζνασ ἵκετο πζνθοσ; (362) 

 " لماذا تبكي يا ولدي؟ أي أسى قد مس قمبؾ؟"                  
كؿ اليموـ وىو السؤاؿ الذي ييدؼ إلى دف  أخيّميس إلى الحديث لكي يخفؼ عف قمبو 

 قوريني:عند فرجيميوس عبارة مشابية عمى لساف أصابت قمبو. ونجد  التي
'nate, licet tristis animo deponere curas.

(11) 
 

 " يا ولدي، مف حقؾ أف تطرد اليمـو الحزينة مف قمبؾ."
فقد  وىكذا يتضح أف فقرة الكتاب األوؿ مف اإللياذة ىي النموذج األوؿ لفرجيميوس،

وجد شكوى أخيّميس ألمو مف الظمـ الذي وق  عميو مف أجاممنوف مناسًبا لشكوى 
ولـ يكتؼ فرجيميوس بيذه أريستايوس مف شعوره بالظمـ الذي وق  عميو بموت نحمو؛ 

أخذ في البكاء ( <:8->:، ?8ثانية )اإللياذة، خاصة وأف أخيّميس في فقرة  الفقرة
وت فتسم  أمو ثيتيس صصديقو الحميـ باتروكموس والعويؿ عندما بمغو نبأ موت 

فخرجت لو مف أعماؽ البحر وبصحبتيا الحوريات نحيب ابنيا فتحاوؿ أف تسكف ألمو 
 لمتحدث م  ابنيا:

 ζιενδαθέμκ δ᾽ ᾤιςλεκ: ἄημοζε δὲ πυηκζα ιήηδν    

ἡιέκδ ἐκ αέκεεζζζκ ἁθὸξ πανὰ παηνὶ βένμκηζ, 

                                                           
10. Gregory, A. (2011) " Inception and Theocritus in Vergil's Aristaeus Narrative," p.  

        7  

11. Verg. Georg. 4. 531.    
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ηχηοζέκ η᾽ ἄν᾽ ἔπεζηα: εεαὶ δέ ιζκ ἀιθαβένμκημ 

πᾶζαζ ὅζαζ ηαηὰ αέκεμξ ἁθὸξ Νδνδΐδεξ ἦζακ.
(12)

 

 " تأوه )أخيميوس( بشدة، فسمعتو أمو الجميمة
 حيث كانت تجمس في أعماؽ البحر إلى جوار أبييا المسف

 وعندما صرخت، التفت مف حوليا عرائس البحر.
 " الساكنات في أعماؽ البحر.جميعيف، بنات نيريوس، 

، وكانت أمو ىي يصرخ وىو يتألـ كافبؿ  يكف أخيّميس ينتحب مثؿ الفقرة األولى،لـ 
ونواحيا وضربف  وشاركنيا حزنيا ونحيبياأوؿ مف يسمعو مف حوريات البحر 

 :صدورىف
…………. : αἳ δ᾽ ἅια πᾶζαζ   

ζηήεεα πεπθήβμκημ, Θέηζξ δ᾽ ἐλῆνπε βυμζμ: 

‘ηθῦηε ηαζίβκδηαζ Νδνδΐδεξ, ὄθν᾽ ἐῢ πᾶζαζ 

εἴδεη᾽ ἀημφμοζαζ ὅζ᾽ ἐιῷ ἔκζ ηήδεα εοιῷ.
(13)

 

 ............ وما لبثف جميعيف أف" 
 ضربف صدورىف، وبدأت ثيتيس في النواح:

 أخواتي،أي بنات نيريوس، اسمعنني يا 
 "لتعرؼ كؿ منكف كـ ىو أليـ ذلؾ الحزف الذي أصاب قمبي.

 :وىي في قاع النيرابنيا  نحيب صوتالحورية قوريني  سمعتفرجيميوس  وكذلؾ عند
At mater sonitum thalamo sub fluminis alti 

sensit. 
(14) 

   "حجرتيا في النير العميؽ. يف يوى صوتو سمعت أمولكف " 

ويتشابو ىذا البيت م  بيت ىوميروس الذي يذكر فيو أف ثيتيس سمعت بكاء ابنيا 
ىذا تميز أف قوريني لـ ولكف (. =:- >:. ?8) تجمس في أعماؽ البحروىي 

                                                           
12. Hom. Il. 18. 35 – 38.   

13. Ibid, 18. 50 – 53.   

14. Verg. Georg. 4. 333 - 4.     
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كانت الحوريات مشغوالت بغزؿ الصوؼ فقد  ىو صوت نحيب ابنيا، الصوت
األغاني، وبينما وىي تنشد أغاني عاطفية وغيرىا مف ويستمعف إلى غناء إحداىف 

 ا صوت بكاء أريستايوس فتنبو قوريني لألمر:لحاؿ كذلؾ إذ تسم  الحورية أريسوز ا
iterum maternas impulit aures 

luctus Aristaei, vitreisque sedilibus omnes 

obstipuere; sed ante alias Arethusa sorores 

prospiciens summa flavum caput extulit unda 

et procul: 'O gemitu non frustra exterrita tanto, 

Cyrene soror, ipse tibi, tua maxima cura, 

tristis Aristaeus Penei genitoris ad undam                

stat lacrimans et te crudelem nomine dicit.' 
(15)

 

طرؽ بكاء أريستايوس أذف والدتو مرة أخرى،"   
    ففزعف جميعيف مف عمى عروشيف الزجاجية؛                            

 لكف أريثوزا، قبؿ جمي  شقيقاتيا
 فوؽ سطح الماء يرفعت رأسيا ذات الشعر الذىب

 ، يا أختاه، إف فزعؾ مف صوت النحيبي" يا قورينوصرخت مف بعيد: 
 العالي ليس مف فراغ، إنو ولدؾ أريستايوس، قرة عينؾ،

  ا عند مياه والدنا بينيوس.           قؼ حزينً ي                      
 باسمؾ وينعتِؾ بالقاسية." يوىو يذرؼ الدموع، ويناديك

في الفقرة األولى مف اإللياذة جاءت ثيتيس البنيا وحدىا ولكنيا في الفقرة الثانية    
 ، وىنا يجدر بالذكر أف(Νδνδΐδεξ, 18.38 )تيا مف بنات نيريوس واجاءت ومعيا أخ

 :حوريات البحر بأسماءقائمة قدـ ىوميروس 
ἔκε᾽ ἄν᾽ ἔδκ Γθαφηδ ηε Θάθεζά ηε Κοιμδυηδ ηε   

Νδζαίδ Σπεζχ ηε Θυδ ε᾽ Ἁθίδ ηε αμῶπζξ 

Κοιμευδ ηε ηαὶ Ἀηηαίδ ηαὶ Λζικχνεζα 

ηαὶ Μεθίηδ ηαὶ Ἴαζνα ηαὶ Ἀιθζευδ ηαὶ Ἀβαοὴ 

Δςηχ ηε Πνςηχ ηε Φένμοζά ηε Δοκαιέκδ ηε 

                                                           
15. Verg. Georg. 4. 349 - 356.     
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Δελαιέκδ ηε ηαὶ Ἀιθζκυιδ ηαὶ Καθθζάκεζνα 

Δςνὶξ ηαὶ Πακυπδ ηαὶ ἀβαηθεζηὴ Γαθάηεζα 

Νδιενηήξ ηε ηαὶ Ἀρεοδὴξ ηαὶ Καθθζάκαζζα: 

ἔκεα δ᾽ ἔδκ Κθοιέκδ Ἰάκεζνά ηε ηαὶ Ἰάκαζζα 

Μαῖνα ηαὶ Ὠνείεοζα ἐτπθυηαιυξ η᾽ Ἀιάεεζα 

ἄθθαζ ε᾽ αἳ ηαηὰ αέκεμξ ἁθὸξ Νδνδΐδεξ ἦζακ. 

ηῶκ δὲ ηαὶ ἀνβφθεμκ πθῆημ ζπέμξ:…..
(16)

  

 ىناؾ جالوكي وثاليا وكيمودوكي" كانت 
 ونيسايا وسبيو وثوي وىاليي، ذات العيوف الواسعة مثؿ الميا،

 وكيموثوي وأكتايا وليمنوريا
 وميميتي ويارا وأمفيثوي وأجاوي
 ودوتو وبروتو وفيروسا وديناميني
 ودكساميني وأمفينومي وكاليانيرا
 ودوريس وبانوبي وجاالتيا الشييرة

 وكالياناسا.ونيمرتيس وأبسيوديس 
 وكانت ىناؾ كميميني ويانيرا وياناسا
 ومايرا وأوريثيا وأماثيا جميمة الضفائر،

 وأخريات مف بنات نيريوس الالئي كف في عمؽ البحر
 " فامتأل الكيؼ البمموري بيف، ...

وعند فرجيميوس أيًضا نجد قوريني محاطة بعدد كبير مف الحوريات ويذكرىف   
عند الشاعريف ، ويجدر بالذكر تكرار أسماء بعض الحوريات الشاعر أيًضا في قائمة

ضفاء بعض السمات المميزة لشكؿ ت ف كاف فرجيميوس استفاض وا  مؾ الحوريات، وا 
 (17):أكثر مف ىوميروس في وصؼ صفاتيف

                                                           
16. Hom. Il. 18. 39 – 50.   

17. Currie, H. M. (1978) " Aristaeus, Pindar and Lucretius," A Lecture to   

      Virgil Society, p. 33. 
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…… Eam circum Milesia vellera Nymphae    

        carpebant hyali saturo fucata colore,                 

Drymoque Xanthoque Ligeaque Phyllodoceque, 

caesariem effusae nitidam per candida colla, 

Nesaee Spioque Thaliaque Cymodoceque, 

Cydippeque et flava Lycorias, altera virgo, 

altera tum primos Lucinae experta labores,    

Clioque et Beroe soror, Oceanitides ambae, 

ambae auro, pictis incinctae pellibus ambae 

atque Ephyre atque Opis et Asia Deiopea 

et tandem positis velox Arethusa sagittis. 

Inter quas curam Clymene narrabat inanem   

Vulcani Martisque dolos et dulcia furta, 

aque Chao densos divum numerabat amores 

carmine quo captae ……………
(18)

 

ومف حوليا كانت الحوريات يغزلف صوؼ ميميتوس"   
 الزجاج الداكف،   فالمصبوغة بمو 

كسانتو وليجيا وفيمموديكى فقد كاف  بالنسبة لدريمو وا 
 ينساب شعرىف الالم  عمى أعناقيف البيضاء،

 وكيمودوكى؛ سبيو، وثاليالنيسايا و وكذلؾ الحاؿ بالنسبة 
 ، األولى  كانت عذراء،ييبِّى وليكورياس ذات الشعر الذىبوكيد

 بينما األخرى قد خبرت آالـ مخاض والدة الطفؿ األوؿ،  
 ، كٍؿ منيما بنات أوقيانوس،يتيا بيرو كميو وشقيق

 وكؿ  منيما تزيفَّ بالذىب، وتدثرف بالجمد المرقط،
 إيفيرى وأوبيس، وديبويا اآلسيوية،

 السريعة، التي وضعت سياميا جانًبا. وأرثوزا
 وبينيف جمست كميمينى تحكي ليف عف مراقبة  فولكانوس      

 غير المجدية، وعف حيؿ مارس وعف المت  المسروقة،
                                                           

18. Verg. Georg. 4. 334 – 348.  
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 وتتمو عمييف قصص حب اآللية العديدة بداية مف عصر فراغ العالـ،
 "،ولقد سحرتيف تمؾ األغنية

ط نص فرجيميوس بنص ىوميروس. إف لقاء ال شؾ أف ىذه التمميحات تيدؼ إلى رب
اآللية، في الكتاب األوؿ مف  ثيتيس في المرتيف بابنيا غرضو طمب العوف مف أحد

 (ηζιήκ)زيوس، وفي الكتاب الثامف عشر مف ىيفايستوس، وذلؾ لمدفاع عف شرؼ 
ابنيا. وفي الزراعيات تخبر قوريني أريستايوس أنو البد مف أف يطمب العوف مف 

جديدة لمنحؿ بروتيوس إف أراد أف يعرؼ سبب موت نحمو، وكيؼ يمكنو استعادة ذرية 
(. إف مشيد مواجية أريستايوس إللو البحر العراؼ بروتيوس يعتمد ;8; – <?:)

(. في ىذا المشيد 9<> – 8>:عمى نموذج آخر مف األوديسيا )الكتاب الراب ، 
يعرؼ لماذا تأخر في  بإمكانو أفمينيالؤوس أف  (Εἰδμεέδ) إيدوثيي تنصح الحورية

ا العراؼ لدىالحورية أف عميو أف يمقي القبض عمى وا إلى بالده، فتنصحوعودتو 
 ،يخبره بطريؽ العودةأف ، فيو الوحيد الذي بإمكانو ثـ يستشيرهبروتيوس ويشد وثاقو 

وما الذي حدث في  تمكنو مف العودة إلى وطنو مف عدمو،وعف  ،طوؿ رحمتوبمدى و 
 أثناء سفره الطويؿ والشاؽ: بالطو مف شر أو خير

πςθεῖηαί ηζξ δεῦνμ βένςκ ἅθζμξ κδιενηὴξ 

  ἀεάκαημξ Πνςηεὺξ Αἰβφπηζμξ, ὅξ ηε εαθάζζδξ   

πάζδξ αέκεεα μἶδε, Πμζεζδάςκμξ ὑπμδιχξ: 

ηὸκ δέ η᾽ ἐιυκ θαζζκ παηέν᾽ ἔιιεκαζ ἠδὲ ηεηέζεαζ. 

ηυκ β᾽ εἴ πςξ ζὺ δφκαζμ θμπδζάιεκμξ θεθααέζεαζ, 

ὅξ ηέκ ημζ εἴπῃζζκ ὁδὸκ ηαὶ ιέηνα ηεθεφεμο 

   κυζημκ ε᾽, ὡξ ἐπὶ πυκημκ ἐθεφζεαζ ἰπεουεκηα. 
(19)

 

 " ىذا المكاف يتردد عميو رجؿ البحر المسف 
 يعرؼ الخالد، الذي  المصري، العراؼ بروتيوس

 بوسيدوف؛  خادـ، البحر كؿ أعماؽ

                                                           
19. Hom. Od. 4. 384 – 390.   
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 .، الذي أنجبنيالناس إنو أبيعنو يقوؿ الذي 
 فإف كاف بمقدورؾ بينما تختبيء أف تمقي القبض عميو،

 فإنو سيخبرؾ بالطريؽ والمدة التي يستغرقيا،
 وكيفية العودة في ىذا البحر الزاخر باألسماؾ."

 الحورية إيدوثيي عمى غرارابنيا حيث ترشد قوريني األمر نفسو نجده في الزراعيات، و 
   الوحيد الذي يمكنو إخباره بسبب موت النحؿ ىو بروتيوس:أف 

…………………. sic incipit ipsa:   

'Est in Carpathio Neptuni gurgite vates 

caeruleus Proteus, …………
(20)

 

 وىكذا بادرت ىي نفسيا بالحديث: "
 العراؼ بروتيوس ية يوجدباتفي مياه نبتونوس الكار " 

 األخضر الموف، ...."
 أنو يعمـ الغيب:وتبرر اختيارىا لبروتيوس  

…… hunc et Nymphae veneramur et ipse   

grandaevus Nereus; novit namque omnia vates, 

quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur;
(21)

 

نحف الحوريات نوقره ويحترمو "   
 ء،عمـ كؿ شيي العراؼألف  نيريوس المسف نفسو،

 "يحدث، وما حدث، وما ىو عمى وشؾ الحدوث. يعرؼ ما

وكما طمبت الحورية إيدوثيي مف مينيالؤوس أف عميو أف يقبض عمى بروتيوس أواًل 
عندما ييج  إلى  تطمب قوريني مف ابنيا أف يمقي القبض عمى بروتيوس وثاقوويشد 

 النوـ في منتصؼ اليـو بعد االنتياء مف رعي فقماتو:

                                                           
20. Verg. Georg. 4. 386 – 388.    

21. Ibid. 4. 391 – 393.   
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Hic tibi, nate, prius vinclis capiendus, ut omnem   

expediat morbi causam eventusque secundet. 

Nam sine vi non ulla dabit praecepta, neque illum 

orando flectes; vim duram et vincula capto 

tende;
(22) 

                 

يا بنى، يجب عميؾ أواًل أف تكبمو باألصفاد،"   
 .المرض، ويتفضؿ عميؾ بحؿ لمشكمتؾلؾ كؿ سبب  حوضي لكي

 دوفدوف أف تستخدـ معو القوة، و  أية تعميماتحيث إنو لف يعطيؾ 
 واألغالؿ ةمفرطالقوة ال إلى اعمد، متوساًل أف تجعمو يرك  

 "بعد أسره؛

اعيات يتمقى البطؿ تعميمات مف ربة عف كيفية القبض ر وىكذا فإف في األوديسيا والز  
 عمى بروتيوس وفي كال العمميف ينجح البطؿ في اإلمساؾ بو، رغـ أنو كاف يشكؿ

مفًرا مف نفسو في أشكاؿ عديدة بيدؼ اإلفالت مف قبضة البطؿ، وعندما ال يجد 
 :(:9)ألمور التي يسأؿ عنيا البطؿاالستسالـ يوافؽ في النياية عمى الكشؼ عف ا

πάκηα δὲ βζβκυιεκμξ πεζνήζεηαζ, ὅζζ᾽ ἐπὶ βαῖακ 

ἑνπεηὰ βίβκμκηαζ, ηαὶ ὕδςν ηαὶ εεζπζδαὲξ πῦν:
(24)

 

، وسيتخذ لنفسو كؿ أشكاؿ الموجوداتاإلفالت منؾ" سوؼ يحاوؿ   
 التي تتحرؾ فوؽ األرض وفي الماء، والنار المتوىجة."

 
ἀθθ᾽ ἦ ημζ πνχηζζηα θέςκ βέκεη᾽ ἠοβέκεζμξ,   

αὐηὰν ἔπεζηα δνάηςκ ηαὶ πάνδαθζξ ἠδὲ ιέβαξ ζῦξ: 

βίβκεημ δ᾽ ὑβνὸκ ὕδςν ηαὶ δέκδνεμκ ὑρζπέηδθμκ:
(25)

 

، ذو لبدة" في البداية يتحوؿ إلى أسد   
 ثـ إلى ثعباف مييب ، ثـ إلى أنثى فيد وخنزير بري ضخـ،

                                                           
22. Verg. Georg. 4. 396 – 400.     

23. Farrell J., op. cit. p. 106. 

24. Hom. Od. 4. 417 – 418.    

25. Ibid. 4. 456 – 458.    
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ثـ إلى شجرة مورقة " ثـ يتحوؿ إلى ماٍء جارٍ   
 وعند فرجيميوس:

verum ubi correptum manibus vinclisque tenebis,   

tum variae eludent species atque ora ferarum 

fiet enim subito sus horridus atraque tigris 

squamosusque draco et fulva cervice leaena, 

aut acrem flammae sonitum dabit atque ita vinclis 

 excidet, aut in aquas tenues dilapsus abibit. 
(26) 

 

،يبضة يدؾ وتكبمو باألصفاد وباأليدق يلكف حينما تمسؾ بو ف  
 سيتحوؿ ليا. يه الوحوش المفترسة التو ددة، وبوجسيراوغؾ، بييئاتو المتع" 

لى نمر قاتؿ، يسيتحوؿ إلى خنزير بر   ذو شعر خشف وأشعث، وا 
لى أفعواف  ة ذات رقبة نحاسية الموف،ؤ ، أو إلى لبيحرشف وا 

 يتحرر مف قيوده،قد أو أنو سيصدر منو صوت نيراف عنيؼ، وىكذا 
 "المياه الجارية ويختفى. يأو أنو سيذوب ف

 ـاستخد، حيث ييومير ال تأثره بالنصمميحمتو  يذكر فرجيميوس لألمبروسيا فويظير 
رفاقو لو  لوإيدوثيي  جمبتو الحوريةحيف  األوديسيا يفمينيالؤوس األمبروسيا كعطر 

  :يرعاىا بروتيوس يعمى رائحة الفقمات النتنة التعبقو  يطغيل
ἀιανμζίδκ ὑπὸ ῥῖκα ἑηάζηῳ εῆηε θένμοζα   

ἡδὺ ιάθα πκείμοζακ, ὄθεζζε δὲ ηήηεμξ ὀδιήκ.
(27)

 

 " لقد أحضرت عطر األمبروسيا ومسحت بو أنؼ كؿ رجؿ منا،  
 فقضى أريجو الزكي عمى الرائحة النتنة لتمؾ الوحوش )الفقمات(."

 وكذلؾ نثرت قوريني عطر األمبروسيا عمى جسد ابنيا قبؿ مواجية بروتيوس:
Haec ait et liquidum ambrosiae defundit odorem,     

quo totum nati corpus perduxit; at illi 

dulcis compositis spiravit crinibus aura 

                                                           
26. Verg. Georg. 4. 405 – 410.     

27. Hom. Od. 4. 445 – 446.     

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mbrosi%2Fhn&la=greek&can=a%29mbrosi%2Fhn0&prior=o)/neiar
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28po%5C&la=greek&can=u%28po%5C0&prior=a)mbrosi/hn
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28i%3Dna&la=greek&can=r%28i%3Dna0&prior=u(po/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28ka%2Fstw%7C&la=greek&can=e%28ka%2Fstw%7C1&prior=r(i=na
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qh%3Dke&la=greek&can=qh%3Dke0&prior=e(ka/stw|
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fe%2Frousa&la=greek&can=fe%2Frousa0&prior=qh=ke
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28du%5C&la=greek&can=h%28du%5C0&prior=fe/rousa
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fla&la=greek&can=ma%2Fla1&prior=h(du/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pnei%2Fousan&la=greek&can=pnei%2Fousan0&prior=ma/la
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Flesse&la=greek&can=o%29%2Flesse0&prior=pnei/ousan
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=o)/lesse
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kh%2Fteos&la=greek&can=kh%2Fteos0&prior=de/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29dmh%2Fn&la=greek&can=o%29dmh%2Fn0&prior=kh/teos


 
 مميحمة أريستايوس: دراسة في التناص  

424 
 

atque habilis membris venit vigor.
(28)

 

 "ىكذا تحدثت، ونثرت حولو عطر األمبروسيا السائؿ،
 وبممت بو جسد ولدىا بالكامؿ،

 وفاحت الرائحة الذكية مف خصالت شعره المصففة،
أواصره الضعيفة،" يوسرت القوة ف  

ألريستايوس لمقابمة بروتيوس يتضح لنا أيًضا أف أريستايوس  يإعداد قورينمف خالؿ 
 يبغمسو ف يقامت قورين وليذا ،ال يستطي  مواجية بروتيوس بدوف مساعدة إليية

ومثمما كانت قوريني في الزراعيات ؛ بروتيوس تجيزه لمياجمة يوسيا لكاألمبر  رحيؽ
في  إيدوثييتمعب نفس دور ثيتيس في اإللياذة، فإنيا كذلؾ تمعب نفس دور الحورية 

 ، وىو أفاستخدمت األمبروسيا م  أريستايوس لغرض آخر يلكف قورين. األوديسيا
بنفسو أال  يءحاف الوقت ألريستايوس أف يفعؿ ش، لقد تمنحو القوة لمواجية بروتيوس

نالحظ أف أريستايوس يتب  و  .عمى بروتيوس واإلمساؾ بو وتكبيمووىو اليجـو 
شخصية أريستايوس وىو  يمتناىية، وىو ما يوضح مممح آخر فتعميمات والدتو بدقة 

لعراؼ ثـ الطاعة التامة لألوامر اإلليية، فقد أمرتو أف ينتظر حتى يغفو بروتيوس ا
 :ينقض عميو بسرعة ويكبمو

Cuius Aristaeo quoniam est oblata facultas, 

vix defessa senem passus componere membra 

cum clamore ruit magno manicisque iacentem 

occupat.
(29)

 

 أف سنحت الفرصة ألريستايوس، " بمجرد
 سمح لمرجؿ العجوز أف يرخى أطرافو المتعبة فإنو بالكاد

 ".ية مدوية، وفاجأه وكبمو وىو مستمققبؿ أف ينقض عميو بصرخ

                                                           
28. Verg. Georg. 4. 415 – 418.     

29. Ibid. 4. 437-440. 
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أف أريستايوس  انتظرالفقرة السابقة نالحظ أف فرجيميوس حاكى ىوميروس عندما  يف
 ىجوموصرخة عند يغفو بروتيوس ليخمد إلى النوـ ثـ ىجـ عميو الشاب وىو يطمؽ 

فبعد أف خمدت  بالشيء نفسوورفاقو الثالثة عند ىوميروس  ، فقد قاـ منيالؤوسعميو
عميو  رجاؿ ومعو ثالثة منيالؤوس الفقمات إلى النوـ وىج  بروتيوس ىو اآلخر انقض

 :إلقاؤىـ القبض عمى بروتيوسصرخة مدوية مماثمة عند  أطمقواو 
……….. ἔπεζηα δὲ θέηημ ηαὶ αὐηυξ. 

ἡιεῖξ δὲ ἰάπμκηεξ ἐπεζζφιεε᾽, ἀιθὶ δὲ πεῖναξ 

αάθθμιεκ: μὐδ᾽ ὁ βένςκ δμθίδξ ἐπεθήεεημ ηέπκδξ,
(30)

   

 " بعد ذلؾ استمقى )بروتيوس( نفسو أيًضا.
 ، وطوقتووقمنا باليجـو عميو واندفعنا نحوه مطمقيف صيحة

 أيدينا، لكف الشيخ لـ ينس حيمو المخادعة،" 
 بعد أف تمكف مينيالؤوس مف اإلمساؾ ببروتيوس قاؿ لو:

‘ μἶζεα, βένμκ, …………………..;
(31)

 

 " أعمـ جيًدا أييا الشيخ ......"
 ىذه الكممات تناص واضح م  كممات أريستايوس عندما قبض عمى بروتيوس: وتحمؿ

“Scis, Proteu, scis ipse; ……."
(32) 

 

 " تعرؼ، يا بروتيوس، تعرؼ أنت نفسؾ، ......"
لقد قاـ فرجيميوس بالجم  بيف تمؾ المشاىد اليومرية الثالث في نص واحد مكتظ 
بالتمميحات اليومرية. إف أريستايوس يعد بالنسبة لنا نموذًجا لمشخصية التي بيا دمج 
ألكثر مف شخصية سابقة. فيو في شكواه ألمو قوريني عند نير بينيوس يشبو أخيّميس 

معبًرا عف شكواه ألمو ثيتيس، في المرة األولى الذي وقؼ عند شاطئ البحر مرتيف 
يشكو مف سوء المعاممة التي تمقاىا مف أجاممنوف، وفي المرة الثانية ينتحب لموت 
صديقو باتروكموس. وعمى نحو مشابو فإف مشيد انتزاع أريستايوس المعمومات 

                                                           
30. Hom. Od. 4. 453 – 455.     

31. Ibid. 4. 465.  

32. Verg. Georg. 4. 447; Currie, H. M. , op. cit. p. 35.  
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عمؿ المتعمقة بموت نحمو مف بروتيوس يصبح ىنا مثؿ مينيالؤوس الذي قاـ بنفس ال
شخصية قوريني أيًضا بيا دمج: فدورىا يجم  بيف دور ثيتيس في اإللياذة و البطولي. 

في األوديسيا. تمؾ العالقات العامة جعميا فرجيميوس أكثر إيدوثيي وبيف دور الحورية 
ثراًء وأكثر تعقيًدا مف خالؿ إضافة تشابيات إضافية تشير إلى شخصيات أخرى. 

اإللياذة تحضر ثيتيس لمقاء ابنيا أخيّميس، بينما في فعمى سبيؿ المثاؿ في فقرتي 
الزراعيات تدعو قوريني ابنيا إلى النزوؿ إلييا في مممكتيا في قاع النير، وفي ىذه 
المممكة يظير أريستايوس دىشتو وانبياره مف العجائب التي رآىا في ىذه المممكة، 

(. @<: – @>:س ىناؾ )ويعبر فرجيميوس عف االستقباؿ الحار الذي القاه أريستايو 
ال يوجد أي نظير ليذه الفقرة في اإللياذة وال في مغامرة مينيالؤوس، ولكنيا تشبو 

عند وصوليما إلى بعض الشيء الدىشة التي أصابت تيميماخوس وبيسيستراتوس 
 :ب الحار الذي لقياه ىناؾوكذلؾ الترحيمينيالؤوس قصر 

……………….. μἱ δὲ ἰδυκηεξ     

εαφιαγμκ ηαηὰ δῶια δζμηνεθέμξ ααζζθῆμξ: 

ὥξ ηε βὰν ἠεθίμο αἴβθδ πέθεκ ἠὲ ζεθήκδξ 

δῶια ηαε᾽ ὑρενεθὲξ Μεκεθάμο ηοδαθίιμζμ. 

αὐηὰν ἐπεὶ ηάνπδζακ ὁνχιεκμζ ὀθεαθιμῖζζκ, 

ἔξ ῥ᾽ ἀζαιίκεμοξ αάκηεξ ἐολέζηαξ θμφζακημ. 

ημὺξ δ᾽ ἐπεὶ μὖκ διῳαὶ θμῦζακ ηαὶ πνῖζακ ἐθαίῳ, 

ἀιθὶ δ᾽ ἄνα πθαίκαξ μὔθαξ αάθμκ ἠδὲ πζηῶκαξ, 

ἔξ ῥα ενυκμοξ ἕγμκημ παν᾽ Ἀηνεΐδδκ Μεκέθαμκ.
(33)

    

 لكف بمجرد دخوليما قصر الممؾ المحبوب مف زيوس" 
 الشمسأصابتيما حالة مف االنبيار: إذ إف نوًرا مضيًئا يشبو نور 

 أو القمر كاف ينبعث مف بيو قصر مينيالؤوس النبيؿ.
 وبعد أف أشبعا عينييما مف النظر إليو،

 دخال الحمامات البراقة واستحما.

                                                           
33. Hom. Od. 4. 42 – 50.     
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 وبعد أف قامت الخادمات بغسميما وتدليكيما بالدىف
 ألبسنيما سترات وعباءات مبطنة بالصوؼ

   وجمسا عمى مقاعد بجوار مينيالؤوس بف أتريوس."

مممكة في يصؼ الشاعر حالة الذىوؿ التي أصابت أريستايوس  الزراعياتوفي 
 :حوريات األنيار في قاع نير بينيوس

Iamque domum mirans genetricis et umida regna  

speluncisque lacus clausos lucosque sonantes 

ibat et ingenti motu stupefactus aquarum 

omnia sub magna labentia flumina terra 

spectabat diversa locis, …….
(34) 

 

 حينيا كاف مذىواًل مف منزؿ أمو ومف الممكوت المائي" 
 ومف البحيرات المحاطة بالكيوؼ، ومف األحراش التي يدوي فييا صدى الصوت،

 مف االندفاع العظيـ لممياه،وىو منبير  طريقو يشؽ وأخذ
 ومف كؿ األنيار التي تجري أسفؿ األرض العظيمة
 ورأى كيؼ يجري كؿ نير في مجرى خاص بو، ...."

 وعف إكراـ وفادة أريستايوس في مممكة أمو يقوؿ فرجيميوس:
Postquam est in thalami pendentia pumice tecta  

perventum et nati fletus cognovit inanes 

Cyrene, manibus liquidos dant ordine fontes 

germanae tonsisque ferunt mantelia villis; 

pars epulis onerant mensas et plena reponunt 

pocula, ………
(35)

 

 وبمجرد وصولو إلى حجرتيا ذات السقؼ الذي تتدلى منو" 
 ي ال جدوىقوريني مف دموع ابنيا الت وتيقنت األحجار،

 بمياه الينابي  المأخوذة غسمت شقيقاتيا يداها، مني
                                                           

34. Verg. Georg. 4. 363 – 367.   

35. Ibid. 374 – 397.   
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 مف مصبيا، وأحضرف لو مناشؼ ناعمة المممس،
 ووض  الكؤوسبجعؿ الموائد زاخرة بالطعاـ، وقامت بعضيف 

 الممتمئة، ...."

بشكؿ و  وىكذا جم  مشيد أريستايوس بيف كؿ مف أخيّميس ومينيالؤوس وتيميماخوس.
أريستايوس أنيا تحتوي عمى دمج، عاـ يمكننا اعتبار الشخصيات الرئيسة في أسطورة 

باستثناء شخصية بروتيوس التي تعد شخصية ىومرية نمطية بدوف تعديؿ، ىذا كما 
أف سرد القصة نفسو يجم  بيف سمسمة مف المشاىد عند ىوميروس. بالتأكيد إف ىذا 

، وىو ما سوؼ نتناولو الحًقا التسمسؿ كاف يتخممو تمميحات عابرة لنصوص أخرى
 (36).أي مدى كاف نص فرجيميوس معقًدالتوضيح إلى 

فاريؿ إف ىناؾ عنصر مشترؾ يجم  بيف المشاىد الثالثة التي اقتبس جوزيؼ يقوؿ  
منيا فرجيميوس روايتو ألسطورة أريستايوس، ىذا العنصر ىو أف البطؿ يواجو 
الخسارة، فأخيّميس في لقائو األوؿ م  والدتو كاف يعاني مف خسارتو لغنيمة الحرب 

يس، وفي المشيد الثاني يعاني مف خسارتو لصديقو باتروكموس، أما مشيد ئبريس
تيميماخوس في أسبرطو فقد كاف يعاني مف فقده ألبيو. يجم  مشيد أريستايوس بيف 
المشاىد الثالثة. في المقاـ األوؿ يشكو أريستايوس أنو فقد مجده وشرفو تماًما مثؿ 

، ولكف خسارة أريستايوس تتعمؽ بموت يسئأخيّميس بعد أف سمبو أجاممنوف مف بريس
نحمو، وعمى ذلؾ فيي أقرب إلى شكوى أخيّميس الثانية عند فقده لصديقو باتروكموس. 

أخيّميس بوالدتو مرتيف تحدث البطؿ عف والده بيميوس، وكذلؾ أريستايوس  في لقاء
اب وتسأؿ في األوديسيا تتنكر الربة أثينة عمى ىيئة شو أشار إلى والده في لقائو بأمو. 

 (37)عمى النحو التالي: تيميماخوس ىؿ أنت ابف أوديسيوس؟ فيجيبيا

                                                           
36. Farrell J., op. cit. p. 107.  

37. Ibid. pp. 111f.  
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ιήηδν ιέκ ηέ ιέ θδζζ ημῦ ἔιιεκαζ, αὐηὰν ἐβχ βε  

μὐη μἶδ᾽: μὐ βάν πχ ηζξ ἑὸκ βυκμκ αὐηὸξ ἀκέβκς.
(38)

 

 " تقوؿ أمي إنني ابنو، ولكني
 ال أعرؼ: ألف ال أحد يعرؼ يقيًنا مف أبيو."

وىو ما نجد لو أثًرا واضًحا في قوؿ أريستايوس ألمو وىو ينادي عمييا عند ضفة 
 النير:

“Mater, Cyrene mater, quae gurgitis huius    

ima tenes, quid me praeclara stirpe deorum, 

si modo, quem perhibes, pater est Thymbraeus Apollo, 

invisum fatis genuisti?
(39)

 

 المياه العميقة، ييا مف تسكنيف ىنا فأمي، أمي قوريني، " 
 مف نسؿ اآللية الشريؼ، ينجبتنلماذا أ

 فإف كاف حًقا، كما أكدتي لي، أف أبولمو الثيمبراني ىو أبي،
 ....." ني مكروًىا مف القدر؟لماذا أنجبت

نجد التناص أيًضا بيف مميحمة أريستايوس واألوديسيا في وصؼ ىوميروس محاولة 
 ، حيث يقوؿ ىوميروس:)Τυρώ(اغتصاب بوسيدوف لألميرة الثيسالية تيرو 

πμνθφνεμκ δ᾽ ἄνα ηῦια πενζζηάεδ, μὔνεσ ἶζμκ,
(40)

 

 لكف الموجة األرجوانية أحاطت بيا وكأنيا جبؿ،"" 

وعند فرجيميوس عندما نزؿ أريستايوس مممكة والدتو تحت مياه النير، نجد تعبيًرا 
 مشابًيا:

at ilium 

curvata in montis faciem circumstetit unda
(41) 

                                                           
38. Hom. Od. 215 – 6.  

39. Verg. Georg. 321 – 324.   

40. Hom. Od. 11. 243.  

41. Verg. Georg. 360 – 1; Thibodeau, P. (1999) Wonders of a world: Essays   

      on Vergil's Fourth Georgics. Diss. Brown Univ. p. 206.   
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 " لكف الموجة المنحنية أحاطت بو عمى شكؿ جبؿ"

وجدير بالذكر في ىذه المقاربة بيف ممحمتي ىوميروس مف جية ومميحمة فرجيميوس 
لـ يخض  لمموت بؿ انتصر عميو في نياية مف ناحية أخرى أف نوضح أف أريستايوس 

 يحمة، فيو ليس مثؿ أخيّميس بؿ أقرب إلى أوديسيوس.المم
وكذلؾ  في بعض مف مشاىد مميحمتوإذا كاف فرجيميوس قد تأثر بممحمتي ىوميروس 

كاتوّلوس بيميوس وثيتيس أشد، وخاصة في البناء في صياغتو ليا، فإف تأثره بمميحمة 
 فعند كاتوّلوس دمج ؛دمج بيف قصتيف ألسطورتيف ال عالقة بينيما، فكالىما والنغمة

خالص بيف الحبيبيف، تيس التي تنتيى بالزواج نظًرا لإلأسطورة حب بيميوس وثي
وأسطورة حب ثيسيوس وأريادني التي تنتيي بالفراؽ نظًرا لعدـ وجود اإلخالص والحب 

تجم  بيف أسطورة أريستايوس وكذلؾ فإف مميحمة فرجيميوس المتبادؿ بيف الطرفيف. 
تعتمد المميحمتاف عمى التناقض بيف وكالىما يواجو الموت؛ و  وأسطورة أورفيوس،

األسطورتيف، وتنتيي األسطورة الرئيسة بنياية سعيدةػ، في حيف تنتيي األسطورة 
مميحمتيف، األساسية في اليعد الماء مف العناصر  الداخمية بنياية مأساوية حزينة.

ثيسيوس وحيدة في جزيرة بعد أف تركيا فأريادني تشعر بالوحدة في جزيرة ناكسوس 
حظو العاثر عند  ، مثمما أخذ أريستايوس يندبشاطئ البحرعند فتبكي وتنوح  موحشة

ضفة نير بينيوس ويصب المعنات عمى أمو ويتيميا بإىماليا إياه مثمما اتيمت 
  (42)بأنو خذليا وال يتسـ بالرجولة والبطولة.أريادني ثيسيوس 

تظير فإف التشابيات النصية بيف الممحمتيف ورغـ كثرة التشابيات في البناء والمواقؼ 
لكثير مف مفردات مميحمة كاتوّلوس؛ فعمى سبيؿ المثاؿ بوضوح اقتباس فرجيميوس ا

 :وىي تشكي حاليا بعد أف ترؾ ثيسيوس أيادني في الجزيرة تقوؿ مخاطبة ثيسيوس
…… non haec miserae sperare iubebas,

(43)
 

                                                           
42. Crabbe, A. M. (1977)" Ignoscenda Quidem... Catullus 64 and the Fourth   

                     Georgic,"CQ vol. 27. 2 p.343.  

43. Cat. 64. 140.  
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 أمؿ في ىذه األشياء،"، أف أالبائسة أنا ي،مف أجم تأمر تعتد أف لـ" 
وىو يشكو مف أف  أريادنيمفردات يض  عمى لساف أريستايوس نفس ونجد فرجيميوس 

عمى اآللية، ولكف ما حدث ىو والدتو اعتادت أف تأمره أف يعمؽ أممو في الخمود 
 العكس، حيث مات نحمو:

……. quid me caelum sperare iubebas?
(44)

    
  لسماء؟ أف أعمؽ أممي با يينلماذا اعتدِت أف تأمر  ....... 

 وفي موض  آخر تشكو أريادني ترؾ ثيسيوس ليا فتقوؿ معاتبة إياه:
...... perfide, deserto liquisti in litore, Theseu?

(45)
 

 شاطئ ميجور؟"" .....، أي ثيسيوس الخائف، لقد تركتني عمى 
ونجد المفردات نفسيا يضعيا فرجيميوس عمى لساف أورفيوس عندما فشؿ في استعادة 

 ، وتركيا وحيدة في ىذا العالـ المخيؼ:يوريديكي مف عالـ الموتى
te, dulcis coniunx, te solo in litore ….,

( (46
 

 " .....، أي زوجتي الحموة، إنؾ وحيدة عمى شاطئ منعزؿ،..."
، ولكف المثقؼ التي يحفظيا القارئلقد استدعى فرجيميوس ىنا نفس مفردات كاتوّلوس 

عبر بيا عف مشاعر جد مختمفة، ففي حيف أف أريادني يعتصرىا ألـ الغدر مف 
 الحبيب، فإف أورفيوس يعتصره ألـ فراؽ الحبيب المخمص.

 فرجيميوس:نص مثاؿ آخر أكثر وضوًحا لتأثير نص كاتوّلوس عمى  ىناؾ
Saepe illam perhibent ardenti corde furentem 

clarisonas imo fudisse ex pectore uoces,
(47)

 

  بنار الحب، كتويألف قمبيا يىذيانيا ، أثناء " كثيًرا ما يقولوف
 أقسمت بأيماٍف واضحة مف أعماؽ قمبيا."إنيا 

                                                           
44. Verg. Georg. 4. 325.   

45. Cat. 64. 134.   

46. Verg. Georg. 4. 465.     

47. Cat. 64. 125-6.   
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 فرجيميوس مفردات كاتوّلوس األولى في الفقرة التالية: اقتبس
Septem illum totos perhibent ex ordine menses 

…….flesse…(
48

) 

"وعمى التواليقد بكى لمدة سبعة أشير كاممة " يقولوف إنو   
ونالحظ في ىذا المثاؿ أف فرجيميوس باإلضافة إلى التشابو في المفردات لعب أيًضا 

 .Saepeوكممة   Septemعمى التشابو السماعي بيف كممة 
 موض  آخر:ونجد التشابو النصي في 

Atque haec extremis maestam dixisse querelis,
(49)

 

 كشكوى أخيرة،"الحزينة قالت ىذه الكممات الفتاة إف " وقالوا 
حاؿ العندليب الذي ماتت أفراخو، استعار فرجيميوس مفردات كاتوّلوس في وصؼ 

 وىو استطراد أدخمو فرجيميوس في مميحمة أريستايوس:
….. et maestis late loca questibus implet.

(50)
 

 " ويمأل كؿ أرجاء المكاف بأنيف حزيف."

مدى ارتباط نص الزراعيات في مميحمة أريستايوس بممحمتي  وضحنابعد أف 
، فإننا نريد أف نوضح أف فرجيميوس قد جعؿ نصو أكثر وبمميحمة كاتوّلوس ىوميروس

أخرى وخاصة نص الشاعر لوكريتيوس، ويمكف تقسيـ التناص تعقيًدا بربطو بنصوص 
 بيف نص الزراعيات ونص ديواف " في طبيعة األشياء" عمى النحو التالي: 

 نظـ البحر، وفي نفس الموض  لمراعاة أواًل التناص في استخداـ نفس المفردات
، في بداية البيت الشعري et grauiter، فعمى سبيؿ المثاؿ استخداـ التعبير السداسي

حيث يصور كيؼ أف بروتيوس نطؽ بالنبوءة التي تتعمؽ بسبب موت نحؿ أريستايوس 
 وىو غضباف لتقييد الشاب لو:

tantum effatus. ad haec vates ui denique multa 

ardentis oculos intorsit lumine glauco, 

                                                           
48.  Verg. Georg. 4. 507-9. 

49. Cat. 64. 131. 

50. Verg. Georg. 4. 515.  
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et grauiter frendens sic fatis ora resoluit:
(51)

   

 " ىكذا تحدث كثيًرا، وعندئذ أدار عينيو 
 المتوىجتيف بعنؼ بالغ  بنظرة زجاجية،

  "نطؽ بنبوءاتو عمى النحو التالي:و  بقوةوىو يصر عمى أسنانو  
 وىو يشبو نص لوكريتيوس التالي:

Hic tamen et supra quos diximus inferiores  

partibus egregie multis multoque minores,  

quamquam multa bene ac divinitus invenientes  

ex adyto tam quam cordis responsa dedere  

sanctius et multo certa ratione magis quam  

Pythia quae tripodi a Phoebi lauroque profatur,  

principiis tamen in rerum fecere ruinas  

et graviter
(52)

 magni magno cecidere ibi casu.
(53)

  

، الذيفالرجاؿ األقؿ منو ، وىؤالء(ذلؾ الرجؿ )إمبيدوكميس"   

 المرتبة عمى تحدثنا عنيـ سابًقا، والذيف يقفوف في
 ، قد توصموا بالتأكيد إلى اكتشافاتعيدٍة منومسافة ب

ليية ونطقوا بنبوءات مف  شغاؼ                                            ىائمة عديدة وا 
بكثير                                                ـ بقدسية أكبر وبمنطؽ أكثر رسوًخاقموبي

 المخدرة مف رائحة تتنبأ بيا بيثيا تمؾ النبوءات التي مف
 ،ومف عرشو ثالثي القوائـ أكاليؿ الغار الخاصة باإللو فويبوس

                     )الذرات( لألشياء عند تناوليـ لمعناصر األولىيـ ؾ فإنذل وم 
 كاف إخفاقيـ ىنا عظيًما." وبنفس القوةإنيـ رجاؿ عظاـ حًقا،  ،وقعوا في الخطأ

                                                           
51. Verg. Georg. 4.452.  

  . قارف أيًضا: 9>
et graviter partim metuentes limina leti 

vivebant ferro privati parte virili, ( Lucr. DRN 6.1208-9) 

53. Lucr, DRN 1. 734 – 741.   
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عند حديثو عف نطؽ بروتيوس لمنبوءة    grauiter   etاستخداـ فرجيميوس لمتعبيرإف 
يقوؿ فييا إف الفالسفة الطبيعييف األوائؿ وعمى  يشير بال ريب إلى فقرة مف لوكريتيوس

كانوا يتحدثوف مف خالؿ وحي إليي، لقد كانت أقواليـ أعظـ شأًنا  رأسيـ إمبيدوكميس
التي كانت تض  مواد مخدرة في المرجؿ مف نبوءات العرافة بيثيا عرافة أبوّلوف 

لي يعجبو كؿ ما رائحة المخدرات كؿ مف يدخؿ عمييا ليطمب نبوءتيا وبالتاليستنشؽ 
فإنو يعمف فشميـ ، وم  ىذا التبجيؿ لفالسفة الطبيعة تقولو ويصدقيا ويعتبره وحي إليي

في شرح طبيعة األشياء التي يعتـز ىو تناوليا وفًقا لممذىب اإلبيقوري. وىكذا ربط كؿ 
، ولكف بمعنى بقوؿ النبوءات   grauiter  etمف فرجيميوس ولوكريتيوس التعبير 

فموكريتيوس يرفض نبوءات اآللية والكينة، ويفضؿ عمييا أقواؿ الفالسفة، أما عكسي، 
فرجيميوس المتديف فيستخدـ نفس تعبير سمفو ليشدد عمى وجوب الخضوع لنبوءات 

 اآللية.
أف عميو إلقاء القبض عمى بروتيوس حذرتو عندما قامت قوريني بإسداء النصح البنيا 

  شيء آخر:و عمى تغيير شكمو إلى أي مف قدرت
sed quanto ille magis formas se vertet in omnis 

(54)
 

 " لكف األىـ بكثير مف ذلؾ أنو )بروتيوس( يغير نفسو إلى جمي  األشكاؿ."
 وعند لوكريتيوس:

omnis enim color omnino mutatur in omnis;
(55)

   

 " ؛يتحوؿ كمية إلى لوف آخرف كؿ لوف " أل
عند مناقشتو لقضية أف األلواف المتنوعة التي نراىا ال تعني نالحظ ىنا أف لوكريتيوس 

جاء مف التقاء ذرات  وأف ذراتيا تحمؿ نفس الموف، فالموف األسود ليس معناه أن
سوداء، ويناقش أف كؿ لوف مف األلواف مف الممكف تغييره كمية إلى أي لوف آخر، كما 

 mutaturوىنا نرى أف لوكريتيوس استخدـ فعاًل يعبر عف التحوؿ ورد في االستشياد. 

                                                           
54. Verg. Georg. 4.411 

55. Lucr. DRN 2.749  
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  isم  استخداـ النياية  omnisثـ كممة  في المفعوؿ بو الجم   inأتبعو بحرؼ المعنى 
 لبيتوفعؿ فرجيميوس األمر نفسو وفي نفس الموض  في نياية ا ، esمف النياية  بداًل 

استخدـ لوكريتوس ىذا عف التحوؿ. لمتعبير    vertet الشعري، ولكنو استخدـ الفعؿ
أثناء حديثو عف عممية التغيير الموجودة في الطبيعة، وقد استغؿ فرجيميوس التعبير 

فاستفاد مف لغتو ليعبر في سياؽ لقصيدة لوكريتيوس القارئ الروماني المثقؼ  حفظ
 التغيير في الطبيعة. أسطوري عف المعنى نفسو وىو 

والحؽ إف بروتيوس بو ميزة في الزراعيات فيو إلو ولو القدرة عمى التنبؤ وليذا يصفو 
مثمما كاف شعراء العصر األوغسطي يطمقوف عمى أنفسيـ،  vatesفرجيميوس بالعراؼ 

كما أنو يمثؿ قوى الطبيعة، فيو يستطي  أف يغير مف شكمو تماًما مثؿ الطبيعة. 
خضاعو إال وحيث إنو يمثؿ الطبيعة فمف يستطي   أريستايوس مف السيطرة عميو وا 

 باستخداـ القوة معو:
Nam sine vi non ulla dabit praecepta,

(56) 
  

 " ألنو لف يمدؾ بأية نبوءات دوف استعماؿ القوة المفرطة معو،"

نفيا تكي (miracula rerum, 441)ىذا كما أف شخصية بروتيوس شخصية عجيبة 
الغموض مثؿ الطبيعة. فإف كاف أريستايوس يمثؿ نموذج الرجؿ العممي فإف ىجومو 

  miracula)عمى بروتيوس يمثؿ بشكؿ مجازي اليجـو عمى قوى الطبيعة الغامضة 
rerum, 441)  . أورفيوس النقيض مف أريستايوس، فيو يتعامؿ م  قوى الطبيعة يمثؿ

ح مثؿ الفالح في تعاممو م  األرض، وليذا لـ بالقوى الناعمة أي بالشعر فيو لـ يكد
يحظى م  ذلؾ يفمح االعتماد عمى الفف وحده أف ينجح في إخضاع الطبيعة لو، ولكنو 

  (57)بتعاطفنا معو.

                                                           
56. Verg. Georg. 398. 

57. Segal C., op. cit. pp. 315f.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Nam&la=la&can=nam0&prior=secundet
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sine&la=la&can=sine0&prior=Nam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vi&la=la&can=vi0&prior=sine
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non0&prior=vi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ulla&la=la&can=ulla0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dabit&la=la&can=dabit0&prior=ulla
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praecepta&la=la&can=praecepta0&prior=dabit


 
 مميحمة أريستايوس: دراسة في التناص  

436 
 

فإذا مات الجسد ال مف ذرات،  فكالىما يتكوفربط لوكريتيوس بيف الجسد والروح، 
 د:تمكث ذرات الروح فيو، وبخروج الروح يموت الجس

nam sine mente animoque nequit residere per artus 

temporis exiguam partem pars ulla animai, 
(58)

  

 ألنو بدوف العقؿ واإلدراؾ ال تتمكف ذرة واحدة مف ذرات" 
 ".و لحظة واحدة مف الوقتالروح أف تمكث داخؿ الجسد ول

 العبارة االستهالليت التي استخدمها لوكزيتيوس: نفساستخدم فزجيليوس 
nam sine vi non ulla dabit praecepta,

(59)
  

 " ألنو لف يمدؾ بأية نبوءات دوف استعماؿ القوة المفرطة معو،"

واستخدمو أيًضا  ?@:مف التعبير الموكريتي الذي ورد في البيت  لقد استفاد فرجيميوس
فيو يرى أف االرتباط الوثيؽ بيف ، وذلؾ ليس مف قبيؿ الصدفة، ?@:في البيت 

بروتيوس واستخداـ العنؼ معو إلجباره عمى الجسد والروح يماثؿ االرتباط الوثيؽ بيف 
 التنبؤ. 

األساطير ويرى أنيا مف وحي خياؿ الشعراء األوائؿ وال صحة ليا،  يرفض لوكريتيوس
وليذا عند حديثو عف عذاب سيسيفوس في العالـ اآلخر ينكر كؿ ما جاء فييا، 

 :لمداللة عمى أنيا رواية أسطورية ut famast (60)ويستخدـ التعبير 
 

nec miser inpendens magnum timet aëre saxum 

Tantalus, ut famast, cassa formidine torpens;
(61) 

  

 البائس ال يخشى ، كما تروى األسطورة ، الصخرة الضخمة نتالوسافت
 المعمقة فى اليواء وىو يرتعد مف ذعر ال أساس لو ؛

في استياللو لقصة أريستايوس: نفسو فرجيميوس التعبيراستخدـ   
                                                           

58.  Lucr. DRN 3.398-9.   

59. Verg. Georg. 398.   

 663 ,412 ,395 ,5.17، انظر أيًضا:  ut   famast. حوؿ استخداـ لوكريتيوس لمتعبير 7=

61.  Lucr. DRN 3.981. 
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Pastor Aristaeus fugiens Peneia Tempe, 

amissis, ut fama, apibus morboque fameque,  

tristis ad extremi sacrum caput adstitit amnis.
(62)

 

 إنو الراعي أريستايوس، طبًقا لما تقوؿ الرواية، الذي بعد
 أف فقد نحمو بسبب المرض والجوع، رحؿ عف وادي تيمبي

 "الواق  بمحاذاة نير بينيوس ووقؼ وىو حزيف عند المنب  المقدس لمنير،

مثقاًل عف أف النائـ، رغـ أنو يستمقي وىو ال يشعر بأي ألـ جسدي لوكريتيوس تحدث 
، فيشعر بالسعادة ، إال أف روحو بالنعاس تختمجيا الكثير مف المشاعر أثناء النـو

أحياًنا، وقد يتألـ مف تباريح اليوى الواىية، ولمتعبير عف عذاب الحب الواىي استخدـ 
 :curas …. inanisالتعبير 

Praeterea molli cum somno dedita membra  

effusumque iacet sine sensu corpus honustum,  

est aliud tamen in nobis quod tempore in illo  

multimodis agitatur et omnis accipit in se  

laetitiae motus et curas cordis inanis.
(63)

   

 ،ويستمقي الجسد متمدًدا بال إحساس مثقاًل بالنعاس
 ما بداخمنا حينيا يختمج فإف شيًئا

                        عمى كؿ نزعات         بطرؽ مختمفة، ويحتوي
 ".ةاد الواىيالفؤ  ، وكؿ ىموـالفرح

في البداية بكاء استخدـ فرجيميوس نفس التعبير، حيث يقوؿ إف الحوريات لـ تسم  
أريستايوس ألف الحورية كميميني كانت تغني ليف أغنية عف عشؽ إلو الحرب مارس 

 بالربة فينوس وخداعو لزوجيا فولكانوس:
Inter quas curam Clymene narrabat inanem   

Vulcani  ……
(64)

  

                                                           

62. Verg. Georg. 4.318-320. 

63. Lucr. DRN 3.113-6. 

64. Verg. Georg. 4.345-6.  
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 فولكانوس        ىموـكميمينى تحكي عف  كانتوبينيف " 
 "، الواىية
وفي أغمب األحواؿ في  في الشعر التعميميلقد اقتبس فرجيميوس نفس تعبيرات سمفو 

ج التي وردت في مميحمة النماذ البحر السداسي، ومفنفس الموض  لمحفاظ عمى نظـ 
في بداية  (at mater)عندما سمعت قوريني بكاء ابنيا استخدـ التعبير أريستايوس أنو 

 البيت:
at mater sonitum thalamo sub fluminis alti 

sensit.
(65)

  

 " حجرتيا في النير العميؽ. يف يوى سمعت صوتو" لكف أمو 
 اقتبس فزجيليوس هذا التعبيز من لوكزيتيوس: 

at mater viridis saltus orbata peragrans 

novit humi pedibus vestigia pressa bisulcis,
(66)

  

 ، تييـ عبر الممرات الخضراء    ُحرمت منو يأمو الت " لكف
 ، تفحص األرض وتتعرؼ عمى آثار أقداموالغابات يف

  "،بعيا عمى األرض بحوافره المشقوقةط يالت

 أف يبمغ القراء أف البشر يعتقدوف أف البيائـ ال مشاعر لدييا، وىولوكريتيوس ىنا يريد 

 لدى مومةاألاعتقاد خاطئ، فالبقرة لدييا مشاعر أمومة ال تقؿ أبًدا عف مشاعر 
البشر، فيصور مشاعر البقرة المكمومة بفقد ولدىا الذي أخذه البشر القساة لينحروه 

. والحؽ أف ، ويرى لوكريتيوس أف ىذه جريمة نكراء ترتكب باسـ الديفلنيؿ رضا اآللية
لمبيائـ والمخموقات األخرى مشاعر قد تسمو في أحياٍف فرجيميوس قد أعجبتو فكرة أف 

إلرضاء اآللية، ، ولكنو يختمؼ معو في مسألة نحر القرابيف كثيرة عمى مشاعر البشر
وىذا ما يتضح في نياية مميحمة أريستايوس حيث ينحر البطؿ الثيراف ليستعيد أسراب 

فعمى  ،المجتم  كمونحمو، فيو يرى أف الفرد البد أف يضحي بنفسو مف أجؿ صالح 
                                                           

65. Verg. Georg. 4.433.   

66. Lucr. DRN 2.355. 
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وكؿ ىذه األفكار والموت ألف في ذلؾ حياة لمكوف كمو. الحيوانات أف تتقبؿ النحر 
كاف يعنييا فرجيميوس بربط البقرة األـ ومشاعر األمومة لدييا بالربة األـ أي قوريني، 
وكاف عمى القارئ المبيب أف يدرؾ ىذا عندما يقرأ التعبير الموكريتي في نص 

 الزراعيات.
 : quippe itaومف الصيغ التي كاف لوكريتيوس يستيؿ بيا بعض فقراتو التعبير  

quippe ita formido mortalis continet omnis,  

quod multa in terris fieri caeloque tuentur,  

quorum operum causas nulla ratione videre  

possunt ac fieri divino numine rentur.
(67)

  

 ىناؾ بالتأكيد خوًفا عظيًما يتممؾ كؿ البشر، " ألف
 وذلؾ ألنيـ يبصروف أشياًء كثيرة تحدث فى األرض والسماء،
 وال يستطيعوف بأي منطؽ أف يروا أسباب تمؾ األعماؿ،

 و يظنوف أنيا قد حدثت بقدرة إليية."
 وعند فرجيميوس:

quippe ita Neptuno visum est, immania cuius  

armenta et turpis pascit sub gurgite phocas.
(68)

  

 " ألف ذلؾ ما بدا لنبتونوس، فيو يطعـ تحت األمواج
 قطعانو الضخمة وفوقماتو قبيحة الشكؿ."

في بداية الفقرة وفي سياؽ متناقض، فعند  quippe itaاستخدـ الشاعراف التعبير 
ثير مف لوكريتيوس يتحدث عف الخوؼ الذي يصيب البشر وذلؾ ألنيـ يروف الك

الظواىر الطبيعية التي تحدث في األرض والسماء، ولكنيـ م  ىذا ال يستطيعوف 
معرفة أسباب حدوثيا فينسبونيا إلى اآللية، وذلؾ ألف لدييـ عقوؿ عاجزة عف التفكير 

                                                           
67. Lucr. DRN 1.151-4.  

68. Verg. Georg. 4. 394 -5.   
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العممي وليـ أفئدة ال تيدييـ إلى الحقيقة وليـ أبصار ال يروف بيا، وىكذا يرفض 
ي لمطبيعة القائـ عمى الغيبيات التي تنسب كؿ شيء إلى لوكريتيوس التفسير األسطور 

اآللية؛ أما فرجيميوس فنجده يتحدث عف أسطورة أريستايوس، فبعد أف ماتت أسراب 
نحمو لجأ إلى أمو الحورية قوريني ليعرؼ منيا سبب غضب اآللية عميو مما جعمت 

روتيوس الذي يقطف األقدار تكتب عميو موت نحمو، فتخبره أف عميو أف يقابؿ العراؼ ب
في أعماؽ النير وذلؾ ألنو الوحيد الذي يمكف أف يقوؿ لو الحقيقة، فيو يعرؼ 
الماضي والمستقبؿ، فقد منحو اإللو نبتونوس ىذه الميزة. وىكذا رفض أريستايوس 
البحث عف سبب عممي لموت النحؿ، وبحث عف سبب ديني أسطوري، وىو ما يحذر 

ص في الفقرتيف ال يقؼ عند استخداـ العبارة منو لوكريتيوس ويرفضو. والتنا
، ولكف في صيغ  videre، فقد استخدـ الشاعراف الفعؿ quippe itaاالستياللية 

 مختمفة. 
لمتعبير عف التأثير القوي لبعض العوامؿ الخارجية  impulitاستخدـ فرجيميوس الفعؿ 
  عمى حاسة مف الحواس:

…….., iterum maternas impulit auris 

luctus Aristaei ……
(69)

  

 " ومرة أخرى طرؽ صوت بكاء أريستايوس أذف أمو"
إف ىناؾ أشياء ال نراىا بأعيننا ولكف ندركيا وىو بذلؾ يردد كالـ لوكريتيوس إذ يقوؿ 

مادية، وعميو  بحواسنا مثؿ الحرارة والبرودة واألصوات وعمى ىذا فيي ذات طبيعة
 تأثير ىذه األشياء بقوة عمى حواس اإلنساف: عف لمتعبير  inpellere تخدـ الفعؿ اس

quae tamen omnia corporea constare necessest 

natura, quoniam sensus inpellere possunt;
(70)

  

 بالضرورة ذات طبيعة كؿ ىذه األشياء  " إال أف
  "،تؤثر عمى حواسنانيا قادرة عمى أف إ حيث ،مادية

                                                           
69.  Verg. Georg. 4.357-8. 

70. Lucr. DRN 1.302-3. 
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نحمو مف بروتيوس تنصح قوريني ابنيا أف ينحر بعد أف عرؼ أريستايوس سبب موت 
ثيراف لحوريات الغابات وفي صبيحة اليوـ التاس  يقدـ اليبات لروح أورفيوس وينحر 

 شاة سوداء ألشباح الموتى:

inferias Orphei Lethaea papauera mittes    

et nigram mactabis ovem, …….
(71)

 

 " عميؾ أف ترسؿ قرابيف أشباح الموتى وخشخاش ليثيا 
 ألورفيوس، وتنحر شاة سوداء، ...."

 وىي األمور التي سخر منيا لوكريتيوس مف قبؿ:
et quo cumque tamen miseri venere parentant  

et nigras mactant pecudes et manibus divis  

inferias mittunt ………
(72)

  

  ة حاؿ فإف ىؤالء البؤساء كمما نزلت بيـ الخطوب قدموا القرابيف     عمى أي" 
 ألرواح آبائيـ، ونحروا الماشية السوداء، وأرسموا اليبات

 "ألشباح الموتى المقدسة،

إف محاكاة فرجيميوس لمفردات لوكريتيوس تأتي ىنا مف باب المحاكاة الساخرة، فيو 
الديني الروماني وتعتبره مجرد خزعبالت يرفض كممات لوكريتيوس التي ترفض الفكر 

وىراء؛ إف حؿ أزمة أريستايوس عند فرجيميوس يكمف في طاعة اآللية، واحتراـ 
 الموروث الديني الروماني المرفوض مف لوكريتيوس.

كاف لوكريتيوس يرى أف السعادة يبمغيا اإلنساف فقط بطرد اليـ مف العقؿ والخوؼ مف 
 النفس واأللـ عف الجسد:

sic animum curas acris luctumque metumque;
(73)

  

 " فكذلؾ نرى أف العقؿ عرضة لميمـو الثقيمة ولمحزف والخوؼ؛"

                                                           
71. Verg. Georg. 4. 545. 

72. Lucr. DRN 3. 51-3.  

73. Ibid. 3.461. 
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Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem  

inriget atque animi curas e pectore solvat,
(74)

  

                    " واآلف سوؼ أشرح كيؼ ينشر النوـ الراحة عبر               
 األطراؼ، ويزيؿ ىموـ العقؿ مف الصدر؛"                                        

 عمى والدتو ليشكو إلييا  ىعند فرجيميوس عندما تممؾ الحزف واليـ مف أريستايوس نادو 

 موت نحمو فتقوؿ لو أمو:
'nate, licet tristis animo deponere curas.

(75)
   

 "قمبؾ.بني، مف حقؾ أف تطرد اليمـو المبرحة عف  يا"  

أف اآللية التي ىي وىي مفارقة  لمفردات لوكريتيوس يحمؿفرجيميوس  إف استخداـ
 لوكريتيوس ىي التي تطرد اليموـ عف قموبيـ عند السبب الرئيس ليموـ البشر عند

 فرجيميوس وتمكنيـ مف بموغ السعادة.
 مفردات لوكريتيوس ونفس التركيب النحوي، ففي المثاؿنفس فرجيميوس : استخداـ ثانًيا

ابنيا أريستايوس أف يطمب الصفح مف الحوريات ليعود  قورينيتنصح الحورية  التالي
لو نحمو مرة أخرى، ونالحظ استخداـ فرجيميوس فعؿ في صيغة األمر في بداية بيت 

 : pacemثـ المفعوؿ بو  petensباسـ الفاعؿ  وأتبعوtende  الشعر 
………….  tu munera supplex 

tende petens pacem, et facilis venerare Napaeas;
(76)

   

 .......... قدـ اليبات كمتضرع،" 
 واطمب العفو وأنت تتضرع إلى حوريات الغابات الرقيقات."

واسـ الفاعؿ  ر)الفعؿ األم الذي نجده عند لوكريتيوسالنحوي وىو نفس التركيب 
 والمفعوؿ بو(:

                                                           
74. Lucr. DRN 4.907- 8. 

75. Verg. Georg. 4.530. 

76. Ibid. 4.534-5. 
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funde petens placidam Romanis, incluta, pacem;
(77)

   

 ".ذ، أيتيا المجيدة، السالـ اآلمف ألحبابِؾ الرومافواسأليو عندئ" 

مف المؤكد أنو عند االقتباس مف أي نص مف النصوص أف يكوف ىناؾ قدر مف 
يمكف التنوع والتغيير، فبينما أف بعض المفردات ال يتـ تغييرىا فإف مفردات أخرى 

استبداليا بأخرى، ولكف ىذا التنوع في العادة يحافظ عمى قدر مف التشابو الذي يربطو 
بالنص األصمي؛ ففي االستشياد السابؽ كاف لوكريتيوس كشاعر روماني يطمب مف 
فينوس أف تطمب مف إلو الحرب مارس وىو بيف أحضانيا أف ينيي الحروب األىمية 

في  فإف فرجيميوس استفاد مف مفردات لوكريتيوس الكي ينعـ الروماف بالسالـ. وىكذ
أسطورة أريستايوس، فبعد أف ذكر العراؼ بروتيوس أف سبب موت نحؿ أريستايوس 

في موت يوريديكي التي كانت ترقص وتمرح م  حوريات الغابات، وعمى  وىو تسبب
ا ىذا تطمب قوريني مف ابنيا أريستايوس أف يسترضي الحوريات باليبات ويطمب عفوى

وسالميا. وييمنا في ىذا االستشياد التشابو التركيبي لألبيات حيث يستخدـ فعؿ في 
 صيغة األمر يتبعو اسـ الفاعؿ ثـ المفعوؿ بو.

رغـ ديف فرجيميوس الواضح لمكثير مف الشعراء السابقيف عميو كيوميروس وأراتوس 
ريتيوس عمى وىيسيودوس، غير أننا نجد في ديواف الزراعيات ما يؤكد إعجابو بموك

عند فرجيميوس تعد نحو أكبر مف أي شاعر آخر، حيث نجد أف الكثير مف األبيات 
فعمى سبيؿ المثاؿ عندما يتناوؿ فرجيميوس أسطورة أورفيوس  صدى لموكريتيوس
 ويوريديكي يقوؿ:

At cantu commotae Erebi de sedibus imis 

umbrae ibant tenues simulacraque luce carentum,
(78)

 

 " ومف أدنى مواطف إريبوس جاءت أطياؼ ىزيمة وأشباح 
 أولئؾ الذيف ال يروف النور وىـ مأخوذيف بسحر أغنيتو،"

                                                           
77. Lucr. DRN 1.40.  

78. Verg. Georg. 4. 471-2.  
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فرجيميوس  منقوؿ حرفًيا وبنفس تركيبو النحوي مف لوكريتيوس، بؿ والحؽ أف تعبير 
 وفي نفس الموض  مف البيت الشعري:

terrificant atque in somnis, cum saepe figuras  

contuimur miras simulacraque luce carentum, 
(79)

   

 حيف نرى في أحواٍؿ كثيرةنشعر بالخوؼ " وكذا في المناـ 
 غرائب األشكاؿ وأطياؼ الموتى الذيف حرموا مف نور الحياة،"

استعاف قد  simulacraque luce carentumوكريتيوس نجد أف عبارة لذا كىو 
األطياؼ الجوالة التي يراىا المرء لنظرية لوكريتيوس أثناء تناولو بتعبيرات  فرجيميوس

، ولكف فرجيميوس وظؼ ىذه المفردات  في أحالـ اليقظة وفي األحالـ أثناء النـو
  ي الذي ينكر لوكريتيوس وجوده مف األصؿ.لوصؼ أشباح العالـ السفم

أمثمة التشابو المفظي والتركيبي أيًضا كممات فرجيميوس عندما نظر أورفيوس  ومف
 خمفو لرؤية يوريديكي:

dixit et ex oculis subito, ceu fumus in auras 

commixtus tenuis, fugit diversa,
(80)

  

 " تحدثت واختفت فجأة مف أماـ عينيو
 مثؿ الدخاف عندما يتالشى في اليواء الرقيؽ"

وصؼ اختفاء شبح يوريديكي مف أماـ أورفيوس عندما نظر إلييا فرجيميوس لقد اقتبس 
اليواء وىو الوصؼ ذاتو الذي استخدمو لوكريتيوس في بأنو مثؿ تالشي الدخاف في 

 تصوير تالشي الروح عند الموت:
ergo dissolui quoque convenit omnem animai 

naturam, ceu fumus, in altas aëris auras;
(81)

   

     ايعقب ذلؾ أف كؿ طبيعة الروح أيضً وعمى ىذا فإنو " 

                                                           
79. Lucr. DRN 4. 34-5.   

80. Verg. Georg. 4. 499-500. 

81. Lucr. DRN 4.454-5.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terrificant&la=la&can=terrificant0&prior=mentes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=atque&la=la&can=atque2&prior=terrificant
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in1&prior=atque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=somnis&la=la&can=somnis0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cum&la=la&can=cum1&prior=somnis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=saepe&la=la&can=saepe0&prior=cum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=figuras&la=la&can=figuras0&prior=saepe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=contuimur&la=la&can=contuimur0&prior=figuras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=miras&la=la&can=miras0&prior=contuimur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=simulacraque&la=la&can=simulacraque0&prior=miras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=luce&la=la&can=luce0&prior=simulacraque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=carentum&la=la&can=carentum0&prior=luce


 

 عبد التواب عمي  يعــــم

445 
 
 

 تيارات اليواء العالية،"تتحمؿ مثؿ الدخاف وىو يتطاير وسط 
دور عالقة ال يبدو لي أنو حدثت دراسة معمقة حوؿ : (Gagliardi)يقوؿ جالياردي  

ىذا البطؿ األسطوري سيء نظرنا إلى أورفيوس في الزراعيات بنص لوكريتيوس. فإف 
، (stultus)ألحمؽ شخصية ايرمز ل نجد أنو مف منظور إبيقوريالحظ عند فرجيميوس 

تممكتو رغبة عمياء، فكانت  إذ، (ataraxia)الذي يبتعد تماًما عف السكينة اإلبيقورية 
سبًبا في ىالكو، فيو يجسد النقيض لشخصية الحكيـ اإلبيقوري، أو عمى األقؿ 

 النقيض لمنموذج المثالي لدى الشاعر والذي يحذر أتباعو أف يحذو حذوه.
 : (dementia) كممةػأورفيوس ىو وصؼ الشاعر لو ب شخصيةف محور إ

cum subita incautum dementia cepit amantem,
(82)

   

 "،" عندما تممؾ جنوف مفاجيء مف العاشؽ غير الحذر

 ولقد صور فرجيميوس حب أورفيوس الجنوني ليوريديكي بأنو مرض:
ipse cava solans aegrum testudine amorem

(83)
    

 المريض بقيثارتو المجوفة،")أورفيوس( نفسو يواسي حبو  " وكاف

ا بعاطفة ال يستطي  التحكـ فييا فكانت ىي سبب كؿ أي أنو قد فقد صوابو مدفوعً 
ا ال يتسـ بالعقالنية وأف يعصي أوامر الشرور والسبب في أف يتصرؼ مرتيف تصرفً 

. المرة األولى، بعد أف نجح في استعادة تمؾ المعصية التي جمبت لو اليالؾ اآللية،
المغني األسطوري خالؼ وصية بروسيربينا، بعد أف منحتو الربة منحة  لكفيوريديكي، 

ا لقانوف الطبيعة مما دفعو عظيمة، والمرة الثانية بعد أف فقد حبيبتو بشكؿ نيائي طبقً 
ات ما أثار حفيظة عابدإلى عزلة ال طائؿ منيا وعاش عمى ذكرى زوجتو م

  (44).باكخوس
                                                           

82. Verg. Georg. 4.488.  

83. Ibid. 4.465.  

84.  Gagliardi, N. P. (2002), " Orfeo e Lucrezio nelle Georgiche," AAPN, vol.  

         51 N.S. p.75. 
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مى يوريديكي محاولتو االعتداء عو المغامرة التي قاـ بيا أريستايوس  عمى الرغـ مف أف
نجح في النياية في  لكنوخطأ أكثر فداحة مف خطأ أورفيوس،  ىو مما أدى إلى موتيا

تعميمات أمو، فقد قاـ أوال لمف خالؿ طاعتو الصارمة  الحوريات عفوالحصوؿ عمى 
شعيرة نحر األضاحي الستعادة لالعقاب الذي نزؿ بو، ثـ تنفيذه  بالتحري عف سبب

لة المحورية لمميحمة أريستايوس نحمو. يبدو مف الواضح أف مفيوـ الطاعة ىو الرسا
: درس األخالقي الذي تقولو القصيدةالفأورفيوس وبالتالي ديواف الزراعيات كمو، و 

كف تغييرىا أو تجاوزىا، وأنو لمف التي ال يم الخضوع لقوانيف الطبيعةو طاعة اآللية، 
الحكمة أف نتفيـ ىذه الطبيعة ونتعايش معيا. ومف ىذا المنظور فإف أريستايوس، 

، حيث يظير حكيـرجؿ الوعمى الرغـ مف قدراتو المحدودة وأخطاءه، فإنو يبدو بأنو ال
يتب   قبولو التاـ لكؿ األمور التي تفوؽ فيمو: فإنو دوف أف يسأؿ نفسو أو يناقش فإنو

كؿ التعميمات التي قيمت لو، في حيف أف أورفيوس رفض الخضوع لقوانيف الطبيعة في 
البداية وبعد أف انتصرت عميو ترؾ نفسو لمحزف وأصابو عمى البصيرة بسبب فقداف 

  (45).(subita dementia)عقمو المفاجيء 
نساف اإلىي مأساة في ختاـ الكتاب الراب  إف مأساة أورفيوس التي قدميا فرجيميوس 

كما أنيا مأساة الحضارة. وعمى العكس مف النحؿ فإف اإلنساف ال يستطي  أف يكيؼ 
نفسو م  ظروؼ الحياة وم  الطبيعة، فيو ال يستطي  تقبؿ الحقائؽ األساسية لموجود، 
فيتحدى الموت، بؿ إنو يفقد ثمار انتصاره وذلؾ بسبب ما يصيبو مف " فقداف لمصواب 

(dementia, 488) "  "و  "غضب جنوني(furor, 495) وذلؾ مرده أنو غير متناغـ ، 
  وظالمة.بؿ ىا قاسية وبال مشاعر م  قوانيف الطبيعة التي يعتبر 

                                                           
85. Gagliardi, N. P. op. cit.  p.76.   

، والذي ندركو مف نياية الكتاب الثاني، ىو الفالح المثالي، فيو أف الحكيـ الحقيقي لمقصيدة والحؽ
 سعيد الحظ ألنو يعيش في اتصاؿ بالطبيعة بكؿ إيقاعاتيا، مف دوف المطالبة بفيميا. 



 

 عبد التواب عمي  يعــــم

447 
 
 

يمثؿ أورفيوس اإلنساف العادي فيو يعشؽ ويعاني في حبو ويموت في نياية المطاؼ، 
وبتو التي فقدىا وال يبقى مف معاناتو وحبو سوى تمؾ الصرخة التي يطمقيا باسـ محب

لطبيعة الذي يخمد معاناة وترديد اسميا تماًما مثؿ صدى الصوت في عالـ ا
 (46)اإلنساف.

مف المالحظ أف فرجيميوس عالج قصتي أورفيوس وأريستايوس بأسموبيف مختمفيف، ففي 
حيف عالج قصة أورفيوس بأسموب عاطفي ممئ بالمشاعر الجياشة فإنو عالج قصة 

لى  (47)واضحة. أريستايوس بموضوعية إف أريستايوس أقرب إلى عالـ الطبيعة، وا 
النحؿ الذي يقوـ بتربيتو باعتباره يمثؿ مجده البشري. لقد نفذ كؿ ما تطمبو منو 
الطبيعة واستعاف في ذلؾ باآللية وليذا ُكتب لو النجاح. أما أورفيوس فيو إنساف 

وف إليي، فيق  عمى عادي، فال يوجد أي ذكر لرعاية إلو ما لو، وال يحظى بأي ع
 عاتقو وحده كؿ ما يفعمو، في حيف أف أريستايوس ال يفعؿ أي شيء إال بعوف إليي. 

إف التضاد الكبير بيف البطميف يساعدنا عمى فيـ النياية المؤلمة ألورفيوس، فبمجرد 
تتوجو قوريني بالحديث إلى ابنيا وتطمب  أف انتيى بروتيوس مف سرد قصة أورفيوس

إف أورفيوس الذي يمثؿ   (.7:>)البيت  مف روعو ويطرد اليموـ عف قمبومنو أف ييدأ 
اإلنساف العادي ُترؾ ليعاني وحده معاناة كاممة بال مواساة أو مساعدة مف أحد ليزيؿ 

ف بروتيوس عنو اليموـ. أما أريستايوس فقد وجد مف يزيح عنو اليمـو فقد عرؼ لتوه م
فر عف ذنبو لكي يعود لو جيؿ جديد مف ، ثـ وجد مف يخبره كيؼ يكسبب موت نحمو

وقاـ بتنفيذىا  أنو لـ يتواف في تنفيذ التعميمات(، كما <;>-8:> األبيات:النحؿ )
    (44)(.<>>-?;>األبيات: بحذافيرىا )

                                                           
86. Verg. Georg. 4. 523 – 7. 

87. Segal C., op. cit. p, 307.   
88. Ibid. p, 312.   
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ب  مف الزراعيات، بؿ الديواف كمو: البطميف يساعد عمى فيـ الكتاب الراإف التضاد بيف 
في الييمنة عمى الطبيعة، وبيف الخضوع لقوانينيا. إنو التضاد بيف رغبة اإلنساف 

لقوانيف  اويبنيما تبمغ القصيدة ذروتيا في التعبير عف التضاد بيف العمؿ  والكد وفقً 
الطبيعة وبيف االكتفاء بالدىشة والتعجب مف غرائب الطبيعة؛ وىذا يقودنا إلى التضاد 

 شخصية والذي يجسد ،بيف الفالح الممثؿ في أريستايوس ذي الشخصية العممية
، وبيف الفناف أو الشاعر المتمثؿ في أورفيوس الذي ال يممؾ سوى الكممات أوكتافيوس

  (44).، والذي قد يمثؿ الشاعر فرجيميوس نفسوالنظرية
إف مصرع أورفيوس عمى يد عابدات باكخوس أمر مأساوي، ولكف فرجيميوس لـ يوجو 

ويمثمف قوى الطبيعة المنتقمة مف الناقميف إلييف أي إدانة، فالنساء يمارسف طقس ديني 
 (40)عمى قوانينيا. إف وحشيتيف وأسموبيف المروع يمثؿ وجو الطبيعة التدميري.

يتضح لنا مف ىذه الدراسة مدى صعوبة نص الزراعيات، فالنص مف حيث المفردات 
ولوكريتيوس. المستخدمة يشير إلى العديد مف النصوص األخرى كاإللياذة واألوديسيا 

في ديواف الزراعيات قد تأثر في الكتاب األوؿ عمى أف فرجيميوس لقد اتفؽ الباحثوف 
بالشاعر التعميمي أراتوس، وفي الكتاب الثاني بالشاعر التعميمي ىيسيودوس، والكتاب 

مميحمة فقد تأثر الكتاب الراب  الذي ينتيي ب الثالث بالشاعر التعميمي لوكريتيوس، أما
 فيو بيوميروس. وم  ذلؾ فإف مميحمة أريستايوس تعج بتعبيرات لوكريتيوس مفرداتو. 

بيف نص فرجيميوس مف ناحية اقتصر البحث عمى دراسة الفقرات المتشابية في لغتيا 
تأثير  إلىتطرؽ الدراسة تولـ ونصوص ىوميروس ولوكريتيوس مف ناحية أخرى. 

مميحمة أريستايوس، إذ تأثر فرجيميوس في تناولو  أفكارى النصوص األخرى عمأفكار 
وبنداروس وفارو، وىو األمر الذي ليذه المميحمة بكؿ مف لوكريتيوس وثيوكريتوس 

عمى أية حاؿ كاف فرجيميوس يحفظ نص لوكريتيوس عف . ةتطمب دراسة منفصمي

                                                           
89. Segal C., op. cit. p. 313.  

90. Ibid. p. 319.    
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كاف  لكنونص لوكريتيوس ليتبادر إلى أذىاف القراء ويستخدـ تعبيراتو بغزارة ظير قمب 
سبيؿ المثاؿ كاف لوكريتيوس يرفض موروث المبدعيف يخالفو دائًما في األفكار، فعمى 

فاتخذ منيـ البشر آلية األوائؿ، أي الرجاؿ الذيف قدموا خدمات جميمة لمبشرية 
ونجد أف أريستايوس يصير إلًيا ألنو  ،وعبدوىـ، فإف فرجيميوس يعود إلى ىذا الموروث

ذا كاف الرعاية بدواب المزرعة وتربية النحؿ في خاليا. عمـ البشر  أوؿ مف وا 
بالبشر، وأنيا ال تغضب وال ُتسترضى بالقرابيف، فإف لوكريتيوس ينكر عناية اآللية 

 فرجيميوس ينكر ذلؾ ويقدـ العكس تماًما. 
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