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Abstract 

Myth of Io as a Digressive Story of Alexandrian Poet Moschus in 

Epyllion Europa 

The digression is one characteristic of the epyllion which sharply 

distinguishes it from other literary genres. The digression is a secondary 

story included in the context of the main narrative. Usually it appears as a 

story told by one of the characters and less commonly as a description of a 

work of art. It is always firmly linked with the main narrative, and has a 

number of elements in common with it. The two may have some characters 

in common, or some common themes linking the two stories. 

 The story of Io is introduced as a digression in the epyllion of 

Moschus' Europa as three scenes are engraved upon the golden basket which 

Europa carries.  

The research discusses: the structure and the content of the 
digressive story, the links between the digressive and main stories, and 

description of scenes depicted on the basket and its relationship to other 

works of art.   

 :ممخص
تميزىا عن  دية من أىم سمات فن المميحمة التيستطراتعتبر األقصوصة اإل

يمة ارة عن أقصوصة يتم سردىا داخل التغيرىا من األجناس األدبية األخرى، وىى عب
الرئيسة وربطيا بيا من خالل وجود بعض العناصر المشتركة، مثل: إدخال 

 شخصيات أخرى أو موضوعات مشتركة يتم نسجيا داخل بناء القصة واألقصوصة.
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ستطرادية لمميحمة موسخوس "يوروبى" أسطورة إيو، عن طريق وتتناول األقصوصة اإل
 تحمميا يوروبى.تقديميا بوصفيا مشاىد مصورة عمى سمة الزىور التى 

يمة ناء األقصوصة اإلستطرادية ومضمونيا، وعالقتيا بالتوييدف البحث إلى تناول ب
 الرئيسة مع وصف المشاىد المصورة عمى السمة وعالقتيا باألعمال الفنية األخرى. 

 مقدمة:
تميزىا عن  ستطرادية من أىم سمات فن المميحمة التىتعتبر األقصوصة اإل

عن قصة موجزة يتم سردىا داخل غيرىا من األجناس األدبية األخرى، وىى عبارة 
يمة الرئيسة وترتبط بيا من خالل وجود بعض العناصر المشتركة مثل وجود بعض الت

 الشخصيات أو بعض الموضوعات المشتركة بين القصتين.
عمي يد -مة الرئيسة يالستطرادية فى التوكثيًرا ما كان يتم إدراج األقصوصة ا

شعراء سابقين، منيم ثيوكريتوس وكاليماخوس، بوصفيا نبؤة، عمى النحو الذى ورد فى 
(، أو بوصفيا قصة تروييا إحدى 42مميحمة ثيوكريتوس "ىيراكميس طفاًل" )القصيدة 

شخصيات الثيمة الرئيسة. غير أنيا أصبحت عمى يد موسخوس تُقدم بوصفيا وصًفا 
 .  (1)شخصيات الثيمة الرئيسة وحياتيملعمل فنى يرتبط ب

وتروى مميحمة "يوروبى" لموسخوس أسطورة األميرة الفينيقية بارعة الجمال 
التى تدلو زيوس فى حبيا، بمجرد أن رآىا تقطف األزىار فى المرج مع صديقاتيا، 
وحاول االقتراب منيا والتودد إلييا متنكًرا فى ىيئة ثور أبيض جميل، ما أن رأتو 

وبى حتى امتطت ظيره فانطمق بيا عابًرا البحر حتى وصل إلى جزيرة كريت، يور 
وىناك ضاجعيا فأنجبت منو أبناء غدوا ذوى صيت ذائع. فى حين تروى األقصوصة 

كاىنة معبد ىيرا التى أعجب بيا زيوس  -جدة يوروبى–االستطرادية أسطورة إيو 
بيا بعيًدا عن أنظار زوجتو الغيور  واضطر إلى مسخيا عمى ىيئة بقرة ليمتقى

                                                           
(1) 

Merriam, C.U., (1993), The Feminine World of Epyllion, (unpublished doctoral 

dissertation), The Ohio State University. 18-19 
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ومراقبتيا، لكن الخدعة لم تنطل عمييا وطمبت من زوجيا أن ُيقدم ليا البقرة ىدية؛ 
وىكذا استولت ىيرا عمى إيو وسممتيا إلى المسخ أرجوس، ذى المائة عين المنتشرة فى 

ب بيا جميع أجزاء جسمو، التى تمكن بيا من رؤية جميع االتجاىات، وأمرتو أن يذى
إلى منطقة نائية وأن يقيدىا ىناك ويقوم بمراقبتيا. وعندما اكتشف زيوس مكانيا طمب 
من رسولو ىرميس أن يحررىا من قيدىا، فاستطاع ىذا بميارتو فى الخداع والمكر أن 
يقترب من أرجوس ويعزف لو بمزماره ألحاًنا شجية ساحرة أثرت فى مشاعره وجعمتو 

فو ىرميس بصخرة ضخمة أصابتو فى رأسو وىجم عميو يستسمم لمنوم العميق؛ فقذ
فاصاًل رأسو عن جسده، وبعدىا حرر البقرة إيو من أغالليا. حزنت ىيرا عمى أرجوس 
حزًنا شديًدا ونثرت عيونو عمى ذيل طائر الطاووس، وغضبت كثيًرا من ىرميس 

غيا ليل وزيوس وصبت جام غضبيا عمى البقرة إيو، فسمطت عمييا ذبابة الماشية  تمد
نيار؛ حاولت إيو أن تتفادى لدغات الذبابة لكنيا لم تستطع. ثم ىامت إيو عمى 
وجييا حتى وصمت إلى مصر وىناك لمسيا زيوس لمسة مقدسة، وضعت عمى أثرىا 
مولودىا األول، وىو ذكر فى ىيئة عجل، ُعرف باسم "إبافوس" أى الذى جاء نتيجة 

 .   (4)"أبيس" الممس، وأطمق عميو المصريين اسم العجل
 بناء األقصوصة االستطرادية:      

 يمكن تقسيم بناء األقصوصة االستطرادية عمى النحو التالى:
 ( )بيت واحد(73مقدمة عن سمة يوروبى )

 أبيات ( 5( )24-73أ.   أصحاب السمة من أسالف يوروبى )
 أبيات( 3( )24-27ب.  المشيد األول: رحمة إيو )

يو وتحوليا إلى ىيئتيا البشرية )ج.  المشيد الثانى: ل   ( 52-55قاء زيوس وا 
 أبيات(. 5)    

                                                           
(، أساطير إغريقية، الجزء الثانى، أساطير اآللية الصغرى، مكتبة األنجمو المصرية، 1445عبد المعطى شعراوى، )(4)
23-51 
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 أبيات(. 5( )11-55د.   المشيد الثالث: موت أرجوس )
 ( )بيت واحد(.14خاتمة )

ونالحظ أن بناء القصة مكون من ستة أجزاء يمكن تقسيميما إلى قسمين: 
مالكى السمة  أبيات( يتضمن المقدمة واالعالن عن أسالف يوروبى من 1قسم سردى )

بيت(  يقع فى ثالثة مشاىد تصف السمة بوصفيا  14والخاتمة، وقسم آخر وصفى )
 .عمالا فنًيا، ويتضمن أسطورة إيو

ويتميز بناء القصة االستطرادية بأنو بناء دائرى؛ يشير فيو موسخوس إلى 
)أى سمة  τάλαρος  Εὐρωπείηبداية القصة ونيايتيا باستخدامو لفظين 

(. كما نجد تقسيًما محدًدا لطول كل جزء من أجزاء القصة، بحيث تتكون يوروبى
مقدمتيا وخاتمتيا من بيت واحد فقط، أى أن الجزئين األول والثالث )أ،ج( يتكونان 

 .(7)من خمسة أبيات، والجزئين الثانى والرابع )ب،د( من سبعة أبيات
يا، يربط بيا كما استخدم موسخوس ألفاًظا تدل عمى بداية القصة ونيايت
 أجزاء القصة المختمفة ببعض األلفاظ أو الموضوعات المشتركة، منيا:

 :نساباأل 
حرص موسخوس عمى ذكر ألفاظ أو عبارات تدل عمى أنساب بعض  

الشخصيات فى األقصوصة االستطرادية؛ فنجده فى حديثو عن تيمفاسى 
Τηλεφαάσση أ( يذكر أنيا أحد أقرباء الحورية ليبيا 21)البيت Λιβύη  باستخدامو

)كانت تمت ليا بصمة القرابة(، لإلشارة إلى عالقة  ἥτε οἱ αἵματος ἔσκενلمعبارة 
 القرابة التى تربطيما مًعا وتدفع تميفاسى إلى أن تورثيا السمة.

                                                           


(. وكل جزء منيم يمكن تقسيمو إلى 14-27و  24-73بتقسيم بناء األقصوصة إلى جزئين ) Koopman قام الباحث 
 Koopman, N.,(2014), Ancient greek ekphrasis, (unpublished doctoral فرعيين. لممزيد ُينظر جزئين

dissertation). University of Amsterdam .  311  
(3)

 Reeves, B.T. 2003. The Rape of Europa in Ancient Literature. (unpublished doctoral 

dissertation). McMaster University. 103 
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لتوضيح العالقة التى تربط يوروبى  μήτηρ ( يستخدم لفظ 24وفى البيت )
 بتيمفاسى.

( عند ذكر إيو 22الثانى )ب( فى البيت )والشئ نفسو يتكرر فى الجزء 
  Ιναχὶς᾿وتعريفيا بأنيا ابنة إناخوس 

( يتحدث عن زيوس بوصفو ابن كرونوس 55وفى الجزء الثالث )ج( البيت )
Κρονίδης. 

( يتحدث عن الطائر الذى بزغ من 54-53وفى الجزء األخير )د( البيت )
  .(2)دم أرجوس

δὲ φοινήεντος ἀφ' αἵματος ἐξανέτελλεν ὄρνις 

 ومن دمو األحمر القانى بزغ طائر )رائع الييبة(،
 :المون

استخدم موسخوس ألفاًظا تدل عمى المون فى أجزاء القصة األربعة: ففى 
الذى ُيشير إلى الدم  αἵματος( يستخدم المفظ 53، 21الجزء األول والرابع  )بيت 

 )=المون األحمر(.
)الالزوردى(    κυάνοςخدم المفظ ( يست23وفى الجزء الثانى البيت )

 لوصف لون البحر. 
عند الحديث عن  ἀργύρεος( يستخدم المفظ 57وفى الجزء الثالث )بيت 

 χάλκειος( يستخدم الصفة 52نير النيل ذى المجرى )الفضى(، وفى البيت )
 )البرونزى( لوصف لون البقرة. 

األجزاء  )الذىبى( فى كل جزء من χρύσεοςكما نجده يستخدم المفظ 
( 11، 73( عمى التوالى: ففى المقدمة والخاتمة )11، 52، 22، 73األربعة )

( 22، وفى البيت)χρύσεος τάλαροςيستخدميا لإلشارة إلى لون السمة الذىبى 

                                                           
(4)

 Reeves, B.T. 2003. 104 
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( يشير إلى 52يستخدميا لوصف المون الذى استخدم فى رسم صورة إيو، وفى البيت)
 المون الذى استخدم فى تطريز صورة زيوس.

 :الماء
استخدم موسخوس ألفاًظا تشير إلى الماء فى األجزاء األربعة من القصة: 

( يذكر لقًبا من ألقاب إلو البحار بوسيدون، 74ففى الجزء األول )بيت
 )مزلزل األرض(.  Εννοσίγαιος᾿ىو

( يصف إيو وىى ىائمة عمى وجييا فى 21وفى الجزء الثانى ب )بيت 
 .ἁλμυρὰ κέλευθαلح طريق ممتد عمى شاطئ البحر الما
بأن لو سبعة  Νείλος( يصف نير النيل 51وفى الجزء الثالث البيت)

 .ἑπτάποροςفروع 
 ὡσείالعبارة( فيتم ذكر الماء بشكل ضمنى فى 15أما فى الجزء الرابع د )

τέ τις ὠκύαλος νηῦς  وكأنيا سفينة سريعة(، عند تشبيو جناح الطائر بالسفينة(
 السريعة وىى تبسط شراعيا.

 وصف السمة:
)كما يظير فى  τάλαρος يصف الراوى السمة باسميا  

نيا،  χρύσεος ، فيقول إنيا ذىبية(14،11،73األبيات: دائرية الشكل  وا 
δινήεντος ، ليا تاج وστεφάνη . 
وتحتوى السمة عمى ثالثة مشاىد مصورة؛ إذ يقول الراوى إن المشيد    

الثالث يوجد أسفل التاج العموى، فى حين أنو لم يشر إلى مكان المشيدين اآلخرين 
المذين يوجدان غالًبا بعد المشيد الثالث. وفيما عدا ذلك فالراوى ال يذكر أيو معمومات 

 أخرى عن السمة.  
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 ممكية السمة:
( ببعض المعمومات الخاصة بالسمة، ففى البداية 24-73ُتزودنا األبيات )

، رب النار  Ηφαιστος῞يذكر موسخوس أن صانع السمة ىو اإللو ىيفايستوس
والحدادة والصناعة، ليوضح دقة الصنع وجمالو، وىو ما تؤكده استخدام عبارات مثل 

(. 73فى البيت )(  μέγα θαῦμα أعجوبة عظيمة μέγας πόνος)إنجاز عظيم 
ثم يذكر سبب صنعيا لكونيا ىدية يقدميا إلى الحورية ليبيا بمناسبة زواجيا من اإللو 

 (.25-74بوسيدون )األبيات 
· ὃν Λιβύῃ πόρε δῶρον ὅτ' ἐς λέχος ᾿Εννοσιγαίου  ἤιεν· 

إلى فراش )عرسيا(  الذى كان قد قدمو بوصفيا ىدية إلى )الحورية( ليبيا عند ذىابيا 
 الرب( إينوسيجايوس  مزلزل األرض،مع )

المصنوعة خصيًصا -ويتحدث بعد ذلك كيف وصمت ىذه اليدية الفريدة 
لمحورية ليبيا الجدة األكبر إلى يدى يوروبى؛ فمقد اىدتيا ليبيا بنفسيا إلى إحدى 
قريباتيا بالدم، وىى ابنتيا تيمفاسي، والدة يوروبى. وعمى الرغم من أنو لم ُيفصح عن 

يميا إلييا، فإنيا كانت ىدية بمناسبة الزواج. ولقد قامت تيمفاسى بدورىا سبب تقد
ἄνυμφος (5بتقديميا البنتيا يوروبى عمى الرغم من أنيا ال تزال عذراء 

). 
وتكمن أىمية ذكر صاحبة السمة األولى )ليبيا( فى توضيح الصمة بين 

حفيدة إيو وبالتالى فإيو ىى  يوروبى والمرأة المصورة عمى السمة، وىى إيو. فميبيا ىى
 الجدة الكبرى ليوروبى. 

كما أن ذكر أصحاب السمة يؤكد أن السمة ثمينة وذات قيمة، فضاًل عن أنو 
 .(1)بمثابة تنبؤ بمصير يوروبى الذى سيماثل مصير أسالفيا

                                                           
(5)

 Campbell, M., (1991), Moschus Europa, Hildesheim.Zurich. New York, 57 
(6)

 Koopman, N.,(2014), 313 
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وجدير بالذكر أن اإللو بوسيدون الذى أىدى السمة إلى الحورية ليبيا قد 
طاف يوروبى عندما قام بتيدئة األمواج وتولى إرشاد زيوس فى شارك فى عممية اخت

 رحمتو عمى طول الممر البحرىِّ.
 وصف المشاهد المصورة:

وينتقل موسخوس بعد ذلك إلى أحداث أسطورة إيو من خالل التركيز عمى 
 ثالثة مشاىد من األسطورة:

ل المشيد األول يصور إيو فى ىيئة بقرة ىائمة عمى شاطئ البحر تحاو  
 عبور البحر بينما يقف نفر من الرجال عمى شاطئ البحر وىم ينظرون إلييا.

 المشيد الثانى يصور لمسة زيوس إليو. 
لى جانبو أرجوس الذى تكون من دمائو  المشيد الثالث يصور ىيرميس وا 

 طائر الطاووس.
جمعت بين ىذه المشاىد  ومن المالحظ وجود بعض العناصر المشتركة التى

 الثالث سواء عن طريق التماثل أو التناقض، منيا: 
 أ. الشخصيات:

احتوى المشيد األول عمى ثالث شخصيات: إيو الشخصية الرئيسة المسيطرة 
 ἔην χρυσοῖο τετυγμένη عمى المشيد، ويظير ىذا من تطريز صورتيا بالذىب

، فإننا نجد موسخوس πόρτιςالسن ، وعمى الرغم من تصويرىا بصفتيا بقرة حديثة 
  Ιναχὶς᾿.   ( عندما نعتيا بابنة إيناخوس 22يؤكد ىيئتيا البشرية )
مجيوال اليوية بوصفيما مشاىدين  δοιοῖ( يظير شخصان 23وفى البيت )

لتجوال البقرة إيو عمى شاطئ البحر، ليؤكد ظيورىما فى المشيد المشقة والصعاب 
الدىشة التى استولت عمييما θεάομαι واجيت إيو، ونالحظ من استخدام الفعل  التى
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جراء مشاىدة بقرة تسير فوق ماء البحر، بوصف ىذا مشيًدا غير مألوف يجعل من 
 . (3)إيو أعجوبة تستحق المشاىدة

أما المشيد الثانى فمقد احتوى عمى شخصيتين، وىما: رب األرباب زيوس 
 χρυσοῦ δὲ τετυγμένος αὐτὸςلرئيسة المطرزة بالذىب الذى يعتبر الشخصية ا

ἔην Ζεύς. ، يو التى تستعيد ىيئتيا البشرية بفضل لمسة زيوس)المصورة ىنا بالمون وا 
بمطف( ἠρέμα ()ألمس( مع الظرف  ἐπαφάωالبرونزى(. ولقد جاء استخدام الفعل 

بل أيًضا عمى ( ال ليدل فحسب عمى تحول إيو إلى ىيئتيا البشرية، 55فى البيت )
يو.  قيام عالقة حميمة بين زيوس وا 

أما فى المشيد الثالث فنجد ظيور ثالث شخصيات جديدة ليست ليا عالقة 
ذو العيون  Αργος῎وأرجوس  Ερμείης῾بالمشيدين السابقين، ىما: اإللو ىيرميس 

الذى بزغ من دم أرجوس. ومن المالحظ أيًضا أن ὄρνις وطائر الطاووس اليقظة 
لم يذكر المادة المستخدمة  -عمى عكس ما ورد فى المشيدين السابقين- موسخوس

فى تصوير شخصيات ىذا المشيد، لكنو يحدد طبيعة المون الذى استخدم فى وصف 
 .    (3)الدم أو الجناحين  بوصفيما مواًدا بديمة

وبذلك نجد أن المشيد الثالث ال يحتوى عمى أى من شخصيات المشيدين 
فإن عمى القارئ االعتماد عمى معرفتو باألسطورة لمربط بين ىذا المشيد  السابقين، ولذا

 .(4)والمشيدين السابقين

                                                           
(7)

 Paschalis, Michael. 'Etymology and Enargeia. Re-reading Moschus' Europa (vis-à-vis 

Hor. C. 3.27).' In: Christos Nifadopoulos (ed.). Etymologia. Studies in Ancient Etymology. 

Proceedings of the Cambridge Conference on Ancient Etymology 25-27 September 2000. 

Münster: Nodus: 2003 (The Henry Sweet Society Studies in the History of Linguistics 9), 

157. 

(8)
 Manakidou, Flora. (1993), Beschreibung von Kunstwerken in der hellenistischen 

Dichtung: Ein Beitrag zur hellenistischen Poetik. Stuttgart: Teubner. 180-181. Apud 

Koopman, N.,(2014), 322 
(9)

 Koopman, N.,(2014), 326 
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 ب. مكان الحدث:
قام موسخوس فى تناول المشاىد الثالثة بتحديد مكان الحدث فى المشيدين 

المشيد األول ىو شاطئ البحر حيث كانت البقرة إيو  األول والثانى: فالمكان فى
تجوس بقدمييا ىائمة عمى وجييا، بينما كان الواقفون فوق الجرف يتطمعون إلييا فى 

 دىشة:
φοιταλέη δὲ πόδεσσιν ἐφ' ἁλμυρὰ βαῖνε κέλευθα 

νηχομένῃ ἰκέλη, κυάνου δ' ἐτέτυκτο θάλασσα· 

δοιοῦ δ' ἕστασαν ὑψοῦ ἐπ' ὀφρύσιν αἰγιαλοῖο 

φῶτες ἀολλήδην θηεῦντο δὲ ποντοπόρον βοῦν. 

"وكانت  تجوس بقدمييا ىائمة عمى وجييا عمى  طريق )ممتد عمى ساحل البحر( 
 المالح،

 )وصورت( كأنيا سابحة )فى مياه( البحر الذى ُرسم بمونو الالزوردى.
 ومن عٍل فوق ساحل البحر وقف حشد

 رق )أماميم(  فوق مياه البحر."من البشر يحممقون فى البقرة التى تم

 أما مكان الحدث فى المشيد الثانى فيو بالقرب من نير النيل ذى األفرع السبعة:  
ἐν δ' ἦν Ζεὺς Κρονίδης ἐπαφώμενος ἠρέμα χερσί 

πόρτιος ᾿Ιναχίης τήν θ' ἑπταπόρῳ παρὰ Νείλῳ 

ἐκ βοὸς εὐκεράοιο πάλιν μετάμειβε γυναῖκα. 

ἀργύρεος μὲν ἔην Νείλου ῥόος, ἡ δ' ἄρα πόρτις 

χαλκείη, χρυσοῦ δὲ τετυγμένος αὐτὸς ἔην Ζεύς. 

 "وفييا أيًضا نجد زيوس بن كرونوس وىو ُيربت بيديو عمى البقرة، ابنة
 إناخوس، بمطف؛ وبجوار نير النيل ذى الفروع السبعة

 تحولت )ىيئة إيو( مرة أخرى من بقرة ذات قرون جميمة إلى امرأة.
 يا أيًضا( نير النيل بمجراه الفضى، أما البقرة فكانت ذات لون)وبدا في

 برونزى، وأما زيوس ذاتو فكان مطرًزا بالذىب."
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ونجد أن موسخوس فى المشيد الثالث لم يتطرق إلى ذكر مكان الحدث كما 
عمى -المشيدين السابقين، لكنو اكتفى بتحديد مكان المشيد عمى السمة  حدث فى

 عكس المشيدين االخريين المذين لم يعين ليما مكاًنا محدًدا عمى السمة:
ἀμφὶ δὲ δινήεντος ὑπὸ στεφάνην ταλάροιο 

῾Ερμείης ἤσκητο, 

 "حول السمة المستديرة وكذا تحت إطاره صور اإللو ىيرميس."
 

 ج. المسخ إلى الصورة الحيوانية أو االرتداد إلى الصورة البشرية:
يربط موسخوس ما بين المشاىد الثالث ببعض األلفاظ الخاصة بالحيوانات: 

 πόρτις( يتحدث عن إيو وىى ال تزال بقرة حديثة السن 25ففى المشيد األول )بيت 
يتحدث عن إيو البقرة ( 24قبل أن تستعيد ىيئتيا البشرية. ومرة أخرى فى البيت )

 أثناء مرورىا أمام حشد من البشر فوق مياه البحر. βοῦςباستخدام المفظ 
( يتحدث مرة أخرى 51وتتكرر األلفاظ نفسيا فى المشيد الثانى: ففى البيت )

ضفاف نير النيل.  مىعندما التقى بيا زيوس ع، πόρτιςعن إيو باستخدام المفظ 
إلى  βοῦς بقرةىيئة من مرة أخرى لتى تحولت ( يتحدث عن إيو ا54وفى البيت )

 ( يتحدث عن المون البرونزى الذى ُصورت بو البقرة إيو57. وفى البيت )أةإمر 

πόρτις .عمى السمة  

( الذى بزغ من دم 54فى البيت) ὄρνις  وفى المشيد الثالث يتم ذكر الطائر
الحديث  أرجوس وعمى عكس حديثو عن الحيوانات األخرى يسترسل موسخوس فى

عن الطائر ويصفو بأنو ذو جناحين ممونين مبسوطتين كأنيما شراع سفينة، وأن ذيمو 
 (: 11-53يغطى حافة السمة )

τοῖο δὲ φοινήεντος ἀφ' αἵματος ἐξανέτελλεν 

ὄρνις ἀγαλλόμενος πτερύγων πολυανθέι χροιῇ, 

τὰς ὅ γ' ἀναπλώσας ὡσεί τέ τις ὠκύαλος νηῦς 

χρυσείου ταλάροιο περίσκεπε χείλεα ταρσοῖς. 
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 "ومن دمو األحمر القانى بزغ طائر )رائع الييبة(،

 ذو جناحين ممونين بألوان زاىية، كان يبسطيما
 وكأنيما سفينة سريعة،

 وكان ذيمو يغطى حافة السمة الذىبية )من جميع الجيات(."
المشيد األول  ففى :(15)ةعمى المشاىد الثالثأو االرتداد  المسخوتسيطر فكرة 

. πόρτιςإلى بقرة  γύναια( يتحدث عن إيو التى تحولت من ىيئتيا النسائية 25)
إيو أكد ىيئتيا  πόρτις( حينما كان يتحدث عن البقرة 51وفى المشيد الثانى )

( يؤكد لنا فكرة االرتداد 54، ومرة أخرى ) Ιναχίης᾿البشرية فذكر أنيا ابنة إيناخوس 
عندما  πάλινوالظرف  μεταμείβωعن طريق استخدام الفعل  إلى الصورة البشرية،

 ُيخبرنا أن إيو قد استعادت مرة أخرى ىيئتيا البشرية.
كما يؤكد فى المشيد الثالث فكرة المسخ عندما يتحدث عن الطائر الذى نشأ 

 من دم أرجوس القانى. 
 وأهم ما يميز تناول موسخوس ألسطورة إيو: 

أو العبارات التى تربط الصورة بباقى أحداث  استخدامو لبعض األلفاظ -1
األسطورة،  فعمى الرغم من أن المشاىد تنقل صوًرا ثابتة لحدث واحد ال ألحداث 
متسمسمة يستخدم موسخوس بعض األلفاظ التى تشير إلى أحداث سابقة أو الحقة 

( يستخدم الصفة 21لممشيد، وبذلك تكتمل أحداث األسطورة. ففى البيت )
φοιταλέη  ىائمة عمى وجييا( التى تشير إلى أحداث سابقة، مفادىا أن إيو كانت(

تقوم بجولتيا وىى واقعة تحت تأثير الجنون بسبب مطاردة ذبابة الماشية التى سمطتيا 
( نجده ُيذكرنا بالحديث عن إيو ابنة إيناخوس 22عمييا الربة ىيرا. وفى البيت )

᾿Ιναχὶς  يو خالليا فى ىيئة بشرية قبل أن تمسخ يذكر أحداث سابقة لممشيد كانت إ

                                                           
(10  (

 Reeves, B.T. 2003.104 
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)ال تزال(  εἰσέτι( يشير إلى أحداث الحقة باستخدام المفظ 25إلى صورة بقرة، وفى )
 .(11)، أى أن إيو ال تزال بقرة ولم تسترد ىيئتيا البشرية بعدοὐκمع حرف النفى 

وعمى حين يخمو المشيد الثانى من األلفاظ التى تدل عمى تسمسل األحداث، 
( يثير العديد من التساؤالت حول أحداث األسطورة، )حيث ارتدت 54د أن البيت )نج

( 51-55ىيئة إيو من بقرة ذات قرون جميمة إلى صورة أمرأة مرة أخرى( وكذا البيت )
الذى ُيشير إلى األحداث الالحقة، فممس إيو ُيفيم منو ضمنًيا تحوليا إلي ىيئتيا 

 البشرية ولقائيا الحميم مع زيوس.
وجود خمل فى التسمسل الزمنى فى سرد أحداث األسطورة: فطبًقا  -4

 ألحداث األسطورة نصبت ىيرا أرجوس مراقًبا إليو، ثم قام ىرميس بقتمو لتسمط ىيرا ذ
بعد ذلك بابة الماشية عمى إيو،  فتطاردىا وتجعميا تييم بجنون بين البمدان، وعندما 

تالى فإننا نالحظ أن موسخوس لم تصل إلى مصر يممسيا زيوس وتنجب منو. وبال
 يتبع الترتيب الزمنى فى وصفو ألحداث األسطورة. 

 االستطرادية: ألقصوصةالعالقة بين القصة الرئيسة وا
تيدف األقصوصة االستطرادية فى مميحمة يوروبى إلى التنبؤ بمستقبل الفتاة 

تعرضن لالختطاف أو االغتصاب  من خالل عرض موجز لتاريخ إناث عائمتيا الالتى
 عمى يد اآللية، فيى ليست وارثة لمسمة فحسب، بل وارثة لقدرىن نفسو.

وعمى الرغم من وراثة يوروبى لمسمة، فيى لم تفطن إلى المشاىد المصورة 
عمييا وال المغزى منيا، وبالتالى لم تستطع تفادى الوقوع فى المصير نفسو؛ وبذلك 

 .  (14)من المفارقة الدراميةيوجد موسخوس ىنا نوًعا 
كما نجد أن المشاىد الثالثة المصورة عمى السمة تشير إلى ثالثة مواقف 
ترمز إلى ما ستختبره يوروبى وتعيشو فى مغامراتيا. فالمشيد األول الذى يصور 

                                                           
(11)

Koopman, N.,(2014), 318 
(12)

Koopman, N.,(2014), 309 
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تجوال إيو فى البحر وىى فى ىيئة بقرة يوازى رحمة زيوس البحرية متنكًرا فى ىيئة 
ثانى الذى يصور لمسة زيوس إليو يعد بمثابة تتنبؤ بالمقاء الحميمى ثور؛ والمشيد ال

الذى سيجمع بين زيوس ويوروبى، والمشيد الثالث الذى يصور الطائر ذى األلوان 
الزاىية المتعددة الذى يشبو جناحاه سفينة بحرية سريعة يذكرنا بالمروج المزىرة التى 

يا البحرية عمى ظير زيوس الثور الذى التقت فييا يوروبى بزيوس قبل أن تقوم برحمت
 . (17)كان ليا بمثابة السفينة السريعة

وعمى الرغم من أن المشاىد المصورة عمى السمة وتاريخيا يعكس مياًل  إلى  
تكرار المصير نفسو مع يوروبى، فإننا نجد موسخوس يقدم بعض التطابقات الميمة 

تمك التطابقات فى أنو حين يتنكر التى تتعمق بتجربة كل واحدة منين. وتتمثل أىم 
زيوس فى ىيئة ثور ليستطيع التقرب من يوروبى والتودد إلييا، يقوم بمسخ إيو عمى 
صورة بقرة ليستطيع لقائيا بعيًدا عن أنظار زوجتو ىيرا. كما أن زيوس بنفسو ىو من 
ا حمل يوروبى عمى ظيره وىو فى ىيئة الثور عبر البحر وصواًل إلى جزيرة كريت. أم

ذا كانت رحمة يوروبى البحرية  إيو فقد بدأت تجواليا ىرًبا من لسعات ذبابة الماشية. وا 
حافمة بالسيولة وزاخرة بالمتعة التى جعمتيا فى حالة خاصة من السعادة واالستمتاع 
بفضل ميارة زيوس فى السير عمى سطح الماء مثل السير عمى األرض اليابسة، نجد 

إذ جاء عمى لسان يوروبى أن مثل ىذه الرحمة البحرية لم أن رحمة إيو شاقة مرىقة، 
 . (12)تكن طبيعية وال سيمة بالنسبة لمماشية

كما نجد اختالًفا فى أسموب القص فى كل من التجربتين، فمقد غمب 
األسموب السردى فى رواية قصة يوروبى ومغامراتيا، حيث قدمت األجزاء الوصفية 

حين نجده اعتمد أساًسا عمى األسموب الوصفى باالعتماد عمى أساليب سردية. فى 
 .(15)فى حكى تجربة إيو ومعاناتيا

                                                           
(13)

 Gutzwiller, K.J., (1981), Studies in the Hellenistic Epyllion, Konigstein/Ts.67 
(14)

 Merriam, C. U., (1993), 61   
(15)

 Crump, M.M., (1978), The Epyllion from Theocritus to Ovid, New York&London, 70. 
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 وصف العمل الفنى بين األصالة والتجديد:
عمى الرغم من أن موضوع السمة موضوع جديد فى وصف األعمال الفنية، 
فيو مألوف إلى حد ما: ففى وصف درع أخيمايوس نجد بعض المشاىد التى تتحدث 

حاممين فاكية ناضجة فى سالل من أغصان شجرة الصفصاف عن فتية وغممان 
(. وىكذا نجد موسخوس وقد اقتبس مشيًدا 513-513األبيات  13)اإللياذة: النشيد 

ثانوًيا من الوصف الممحمى وطوره ليكون موضوًعا متفرًدا يستحق الوصف 
 . (11)المطول

الصوف المصنوعة من  كما نجد سمة يوروبى تعيد إلى األذىان سمة ىيمينى
وديسية. ولكن سمة ىيمينى كانت مزودة بعجالت من أسفل ومصاغة من الفضة في األ

وحوافيا من الذىب. وتتشابو السمتين فى أن سمة ىيمينى كانت ىدية ُقدمت إلييا. وىذا 
التشابو يدفعنا إلى التفكير فى من آلت إلييما ممكية السمتين: ىيمينى ويوربي، 

 .(13)حيتين ألفروديتى ربة العشق واليوىباعتبارىما ض
ويظير من وصف سمة يوروبى أن موسخوس اتبع طائفة من تقاليد الوصف 
الممحمى عند ىوميروس اقتبسيا منو ، كما يبدو أنو كان عمى دراية بالتجديدات التى 
أدخميا شعراء العصر اليماينستى السابقين عميو، ومنيم أبولاونيوس الرودى 

، حيث احتوى وصفو لمسمة عمى بعض اإلشارات المقتبسة من معالجة كل وثيوكريتوس
منيما. وعمى الرغم من ذلك نجد أنو تجاوزىما فى جعل كل مشيد من مشاىد السمة 

 .(13)يحمل معنى وثيق الصمة بأحداث الثيمة الرئيسة
والحق إنو فى البداية يتبع الموروث الممحمى عند ىوميروس فى وصفو لدرع 

(، كما أنو يتبع أبولاونيوس فى 233-213األبيات  13)اإللياذة النشيد  أخيمياوس
                                                           

(16)
Koopman, N.,(2014),311 

(17)
Koopman, N.,(2014), 311 

  
(18)

 Faber, R.A., (1992), Ecphrasis in Hellenistic Poetry, (unpublished doctoral dissertation). 

University of Toronto, 3 
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عندما يبدأ بذكر صانع السمة )بيت  ( 341وصفو لعباءة ياسون )النشيد األول بيت 
 (، متبوًعا بالحديث عن روعة العمل وجمالو.73

ونالحظ أن أبولاونيوس الرودى قد أدخل تجديدين فى الوصف األدبى 
حيث احتوى وصف عباءة –ة، يتمثل أوليما فى تقميل عدد المشاىد لألعمال الفني

ياسون عمى سبع مشاىد فقط؛ وثانييما فى اختيار موضوعات أسطورية لمشاىد 
وتناول موضوًعا  الصور المنقوشة عمى عباءة ياسون. ولقد اتبع موسخوس أبولاونيوس

أسطورًيا لموصف. ونالحظ أن الموضوعات األسطورية المصورة عمى عباءة ياسون 
موضوعات ال عالقة ليا ببعضيا البعض، حيث إن كل صورة مأخوذة من أسطورة 
مختمفة، أما الصورة األخيرة فقط فيى التى ترتبط بعالقة مباشرة بالقصة الرئيسة، عمى 

الثالثة المصورة عمى السمة مستمدة من أسطورة حين جعل موسخوس المشاىد 
وىو عنصر لم نجده سوى فى وصف درع أخيمايوس الذى تعرض قصتو  .(14)واحدة

فى مجموعة من الصور المنفصمة، وأن الفرق  بينيما أن سمة يوروبى تروى أسطورة 
معروفة ذات شخصيات معروفة في حين يصف درع أخيمايوس شخصيات غير 

 أسطورة معروفة.  معروفة فى إطار
أما ثيوكريتوس فقد قمل عدد المشاىد وجعل وصفو يقتصر عمى ثالثة مشاىد 
متنوعة تمثل المراحل الثالث فى حياة اإلنسان )الطفولة، الشباب، الكيولة(، ونالحظ 
فى ىذا الصدد أن  وصف الراعى جاء مخالًفا لمترتيب المنطقى لمراحل حياة اإلنسان، 

الثانية والثالثة )الشباب والكيولة( عمى المرحمة األولى حيث تقدمت المرحمة 
)الطفولة(. ولقد حاكى موسخوس ثيوكريتوس فى عدد المشاىد فجعميا ثالثة مشاىد 
أيًضا، كما إنو حاكاه فى تقديم المشاىد وتأخيرىا، أى لم يراع التفاوت الزمنى بين 

                                                           
(19)
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ة إيو عمى المشيد األول المشاىد، فقدم المشيدين الثانى والثالث من أحداث أسطور 
 .(45)الخاص بأرجوس

وبمقارنة سمة يوروبى بكأس الراعى أو بعباءة ياسون نجد أن سمة يوروبى 
ىى العمل الوحيد الذى تمت صياغتو من معادن عديدة )ذىب، فضة، برونز(، وىو 
ا من عدة معادن )البرونز،  ما يستدعى إلى األذىان درع أخيمايوس المصنوع أيضا

 الذىب(.   القصدير،
( أثناء 24-23كما أن  حضور المشاىدين فى المشيد األول لمسمة )ب:

مشاىدتيم إيو وىى تعبر البحر فى ىيئة بقرة، مماثل لما نجده فى وصف درع 
( عندما يتحدث عن وجود احتفال عرس يتم 245-242األبيات 13أخيمايوس )النشيد 

يرة المنشدين باألغانى وتقف فيو زفاف العرائس عمى أضواء المشاعل، وترتفع عق
 النسوة أمام أروقة المنازل لتشاىد العرس.

αἳ δὲ γυναῖκες 

ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη. 

 "بينما وقفت النساء أمام أبواب منازلين لتشاىد كل منين )الموكب( فى
 دىشة وعجب. 

 ففى كل من المشيدين يظير أنشخاص ينظرون فى عجب ودىشة إلى
مشيد أخاذ، ففى درع أخيمايوس كانوا يرمقون فى عجب ممزوج بالسعادة والمرح  

θαύμαζω فى حين نجد المشاهدين فى سلة يوروبى ينظرون فى عجب ممزوج ،

 . (41)إلى مشيد غير مألوف θεάομαιبالدهشة واالستغراب 
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من تاريخ  االتى تحكى جزءً نجد أن مقدمة األقصوصة  من ناحية البناء:و 
مشيد عباءة ياسون عند أبولاونيوس السمة تقوم عمى البناء السردى مثميا فى ذلك مثل 

   .(44)(342-344الرودى )
وعمى حين كان بناء المشاىد الثالثة المصورة عمى سمة يوروبى مؤسًسا عمى 
البناء الوصفى دون سواه، فإن األقاصيص األخرى تقوم عمى البناء الوصفى والسردى 

و  521-522و  574-545ا. فنجد فى مشيد درع أخيمايوس أسست األبيات معً 
عمى بناء سردى، وفى مشيد كأس الراعى يوجد بناء سردى ُيشير إلى  544-154

 .(47)73-71ماىو مصور عمى الكأس فى األبيات 
( أبياتًا 1313-1315( وعباءة ياسون )1.24كما نجد فى كأس الراعى)

وال وصفى، ولكنيا ذات طابع  استطرادى، ففى ىذه األبيات  ليست ذات بناء سردى
 .(42)نجد الراوى يوجو حديثو مباشرة إلى المتمقى
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