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Abstract 

The Role of Envy in Ovid's Aglaurus 

 This paper is aiming to analyze the role of envy "Invidia", which 

cited in the second book of Ovid's Metamorphoses (Ov. Met. 2. 708-832). 

Where he narrates about how the gods' messenger Mercurius admired a girl 

called Herse, and when he reached her house to see her, she was her sister 

Aglaurus the first one he met. So he asked her help to reach her sister's 

heart, and she accepted but on a one condition, which was to give her a 

weight of gold. He accepted and went to bring it up. In meanwhile the 

goddess Minerva became angry with Aglaurus for two reasons; the first 

linked to a mistake the girl did to Minerva, the second linked to her attitude 

with Mercurius. Minerva decided to punish Aglaurus, so she went to 

Invidia's house asking her to infect Aglaurus with envy. Here Ovid expatiate 

in his descriptions of Invidia and her house. Then events continue till 

Aglaurus get transformed to a dark statue.  

 There are two questions to be answered through this paper, which 

are: Why did Minerva chose Invidia specifically to punish Aglaurus? How 

the symbolic descriptions, Ovid used in his representation of Invidia and her 

affections, are contributing in knowing a lot of information about envy in 

Roman thought?  

 In light of the above this paper is divided into three sections: The 

first displays the reasons of Invidia's manifestation in the story, through 

analyzing the nature of Aglaurus character, and the Minerva's reaction 

towards it, as Ovid represented it by employing the sights, the gestures, and 

the general atmosphere of the story, instead of declaring the thoughts and 

                                                           
  تجدر اإلشارة ىنا إلى أن ىذا البحث ىو جزء من رسالة الباحثة لمماجستير بعنوان "دور الحسد في

 ".قصتي أجالوروس ألوفيديوس وكيوبيد وبسيخي ألبوليوس



 
 دور الحسد في قصة أجالوروس ألوفيديوس 

063 
 

the feelings of Aglaurus and Minerva. The second section analyze the role 

of envy in the story, through analyzing the actions and the descriptions Ovid 

mentioned during his personification of Invidia, which could be divided to 

the following:  

a- The description of Invidia's home. 

b- The description of Minerva's visit to Invidia. 

c- Invidia's physical and psychological qualities.  

     The third section sheds light on Invidia's affection on Aglaurus and its 

consequences. Then the paper reach to the conclusion which explains the 

most important results of it. 

 (1)في قصة أجالوروس Invidiaالبحث إلى تناول دور الحسد  ييدف ىذا
Aglaurus  "الواردة بالكتاب الثاني من قصيدة "التحوالتMetamorphoses (Ov. Met. 

كيف حيث يروي فييا (، م.17 -ق.م.43) Ovidiusلمشاعر أوفيديوس  708-832 .2)
وقرر ،  Herseىيرسيأعجب بفتاة تدعى  Mercurius أن رسول اآللية ميركوريوس

                                                           

ك األسطوري المم Cecropsإحدى بنات كيكروبس  عمى Agraulosُأطمق اسم أجالوروس  -1
 .cf. (Apollod. Bibl. 3 االسم نفسو. عمى زوجتوُأطمق وكذلك ، Athenaeاألول لمدينة أثينا 

 Pandrososوأجالوروس المعنية بالدراسة ىي أجالوروس االبنة؛ شقيقة باندروسوس  .2 .14)
ريسيخثون ، و Herse وىيرسي ، وىي تمتمك مكانة ليست بالقميمة في عالم Erysichthonا 

عند )مينرفا Athena طيا ببعض طقوس عبادة الربة أثينة ساطير اليونانية؛ وذلك الرتبااأل
 : للمزيد انظر الرومان(.

 .68، 54، 9-1، 2012ي عم نسرين ؛262-261، 2005عبد المعطي شعراوي  -
 - Hornblower and Spawforth 2012, s.v. Aglaurus; Bell 1993, s.v. Agraulos(1), 

Agraulos(2); Kennedy 1998, s.v. Cecrops; Grant and Hazel 2002, s.v. Aglaurus, 

Cecrops; Graves 2003, 98-99; Roman and Roman 2010, s.v. Aglaurus and 

Herse. 

والتي تعني  "ἀγλαὸς"شتق من الصفة اُ  Ἄγλασροςمن الجدير بالذكر أن اسم أجالوروس و 
والتي  "ἄγρασλος"من الصفة جاء  Ἄγρασλοςأجراولوس "، واسم اأو مشرقً  اأو براقً  ا"ساطعً 

 انظر في ذلك:  ."ا أو ريفًياتعني "ساكن الحقل أو رعويً 
- Liddell and Scott 1996, s.v. ἀγλαὸς, ἀγρασλέω. 
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أول من شقيقتيا أجالوروس ىي كانت حين وصل إلى منزليا  والذىاب إلييا ولكن
أجالوروس عمى وافقت و  شقيقتيا، من أجل الوصول إلى قمب فطمب مساعدتياقابمو، 

فوافق  ،تساعدهكي من الذىب لوزًنا  اشترطت عميو أن يعطييا يامساعدتو، ولكن
من  Minervaمينرفا الربة وفي ىذه األثناء غضبت  ،وذىب ليحضر ما طمبتو منو

أحدىما متعمق بخطأ ارتكبتو الفتاة في حق مينرفا واآلخر متعمق  سببين:أجالوروس ل
، فذىبت إلى منزل ربة أجالوروس ت مينرفا أن تعاقبقرر بسموكيا مع ميركوريوس. و 

وىنا يسيب أوفيديوس في تصيب أجالوروس بداء الحسد،  لتطمب منيا أنالحسد 
إلى تمثال حجري  وصف ربة الحسد ومنزليا، ثم تتوالى األحداث إلى أن تتحول الفتاة

 .المون داكن

رت مينرفا ربة : لماذا اختاما وىماليجيب عني يطرح البحث سؤالين رئيسين
الحسد بالتحديد لمعاقبة أجالوروس؟ كيف أفادت األوصاف الرمزية التي أوردىا 
أوفيديوس خالل تصويره لربة الحسد وتصويره لتأثيرىا في معرفتنا لمكثير عن الحسد 

نقاط أال وىي: أسباب  في ضوء ذلك ينقسم البحث إلى ثالثو الفكر الروماني؟. في 
وتصوير ربة الحسد، وتأثير ربة الحسد عمى أجالوروس  ظيور ربة الحسد بالقصة،

 وتبعاتو.
 :  ظهور ربة الحسد بالقصة: أسبابأوًلا
 وروس، وكان ذلك ىو السبب الرئيساستعانت مينرفا بربة الحسد لتعاقب أجال 

لظيور ربة الحسد بالقصة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسو ىو: لماذا اختارت مينرفا 
لتعاقب أجالوروس؟ وتكمن اإلجابة عمى ىذا السؤال في طبيعة  ربة الحسد بالتحديد

شخصية أجالوروس، ورد فعل مينرفا تجاىيا عمى نحو ما يوضحو أوفيديوس بتوظيفو 
لمنظرات واإليماءات والجو العام الذي يسود القصة بداًل من التصريح بما تحويو أفكار 

 أجالوروس ومينرفا ومشاعرىما. 
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 س:طبيعة شخصية أجالورو  - أ
ظيرت شخصية أجالوروس من خالل األحداث حين طمب ميركوريوس مساعدتيا 

 ليفوز بحب ىيرسي فكان رد فعميا كما يمي: 
"adspicit hunc oculis isdem, quibus abdita nuper 

viderat Aglauros flavae secreta Minervae, 

proque ministerio magni sibi ponderis aurum 

postulat: ……. …… …….. ……" 

                                          (Ov. Met. 2. 748-751) 

 المتين سبق أن نظرت بيما ،تتفحصو أجالوروس بالعينين نفسييما "
 ،لمينرفا الشقراء (2)سر الخفيالإلى 

 ومقابل خدمتيا تطمب لنفسيا ذىًبا ذا وزن
 كبير ....... ...... ........ ......"

وروس عمى سر مينرفا الخفي حين فتحت السمة، وذلك عمى الرغم اطمعت أجال
من أن مينرفا قد طمبت أاّل ينظر أحد داخميا، وعميو فنظرة أجالوروس تبدو نظرة 

، لما يحويو اسميا إنفيديا خبيثة تتناسب مع العقاب الذي ستنالو عمى يدي ربة الحسد
جالوروس إلى فتح السمة ىو إما السبب الذي دفع أولعل  ،(0)بالنظرمن داللة متعمقة 

                                                           
3

ووضعت بداخميا الطفل  بنات كيكروبس ومن بينين أجالوروس عمى سمة، مينرفا الربةائتمنت  -
)يعني اسمو "ابن األرض"، وسمي كذلك ألن أمو مينرفا عيدت بو  Erichthonius إريخثونيوس

وطمبت  ،(4حاشية  55 ،2018التفاصيل انظر: راندا حسن إلى األرض لرعايتو. لمزيد من 
منين أال يفتحنيا، أو يطمعن عمى ما بداخميا، لكن أجالوروس كانت الوحيدة التي عصت أمرىا 

 .(Ov. Met. 2. 552-561) وفتحت السمة
، وقد اشتق Livor، وكذلك باسم ليفور Invidiaتعرف ربة الحسد عند الرومان باسم إنفيديا  -3

الذي يعني "أحسد أو أغار أو أنظر بعدائية"، ومن ىنا  "invideo"الفعل االسم األول من 
الذي يعني  "liveo-ere"الفعل  صار لالسم داللة متعمقة بالنظر. واشتق االسم الثاني من

بالمون الشاحب الذي يعتري ، ومن ثم فميذا االسم عالقة ًبا أو أكون حاسًدا أو غيوًرا""أكون شاح
 جسد الحاسد.
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ويشير السببان إلى ، (5)، أو أنيا توقعت أن تجد كنًزا ما بداخل السمة(4)فضوليا الشديد
أنيا شخصية خائنة لألمانة، باإلضافة إلى أن السبب األخير يبين أنيا شخصية 

 جشعة تبحث عن منفعتيا. 
كوريوس قبل أن ويتأكد جشع أجالوروس من خالل نظرتيا المتفحصة إلى مير 

تطمب منو الذىب، فيذه النظرة توحي بأنيا كانت تنظر بجشع إلى عظمة 
ميركوريوس، رسول اآللية، بينما تفكر في كم الفائدة التي يمكن أن تحصدىا إذا ما 
ساعدتو ليحظى بحب ىيرسي، وما يؤكد ىذه النظرة ىو أنيا طمبت ذىًبا من 

 "avara"د بأنيا قد طمبت الذىب "بجشع" ميركوريوس، وقد وصفيا أوفيديوس فيما بع

((Ov. Met. 2. 759 ولما كانت أجالوروس ابنة كيكروبس ممك أثينا، فقد كان .

                                                           
 مع فضول باندوراحين فتحت السمة يتشابو فضول أجالوروس أتفق مع بارتون في أن  -4

Pandora فقد كانت باندورا أول أنثي خمقتيا اآللية، وأرسميا زيوس ىدية  ؛ثار ثار الكو أ الذي
مبشر بغرض تدميرىم، وأرسل معيا عمبة مغمقة احتوت عمى كل شرور العالم، وما أن فتحت ل

باندورا ىذه العمبة بسبب فضوليا انطمقت ىذه الشرور بين البشر، ولم يتبق ليم أي شيء حسن 
  :ذلكانظر في سوى األمل. 

- Hes. Op. 69-105; Theog. 568-612; Apollod. Bibl. 1. 7. 2.  

 .96-89 ،1982 ذلك: عبد المعطي شعراويانظر ك -
- Barton 1992, 89; Grimal 1996, s.v. Pandora; Grant and Hazel 2002, s.v. 

Pandora; Hornblower and Spawforth 2012, s.v. Prometheus. 

 : أتفق مع أندرسون في ىذه الرؤية -5
- Anderson 1997, 322. 
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 ، وليس الذىب ، أو أية أمنية تصبو إلى تحقيقيا بإمكانيا أن تطمب أي شيء آخر
 .(6)، فيي ليست بحاجة إليوبالتحديد
، ولعل رغبتيا في الذىب كانت ىي وبذلك يبدو الجشع صفة مالزمة ألجالوروس     

وسيمتيا لتنفس عن شعورىا بالحقد تجاه تفضيل ميركوريوس لشقيقتيا، والسعادة التي 
 .   (7)سيحظيان بيا مًعا

مما سبق يتضح أن أجالوروس كانت فتاة خبيثة ال تحفظ األمانة، وتبحث بجشع  
د وعميو فإن الحس صفاتيا.أبرز عن منفعتيا الشخصية، ولعل الحقد كذلك كان من 

مناسًبا لخبثيا وجشعيا، فالخبث مرتبط بالحسد، والجشع من األمور التي  يبدو عقاًبا
 .(8)إن تخطت حدودىا أثارت الحسد في نفس صاحبو

                                                           
وىو ما يوضحو وصف أوفيديوس لمزخرفة التي  ،في بذخ يالحظ أندرسون أن أجالوروس تعيش -6

حيث ذكر أنيا "زخرفت بالعاج وصدفة السمحفاة" تحيط بحجرات الفتيات، 
"ebore et testudine cultos" (Ov. Met. 2. 737) ،ات الثراء في من عالم اكان مذينال

حوالي –م 33حوالي ) Martialis مارتياليسالعصر األوغسطي، ويتأكد ما ذكره أندرسون لدى 

 .Plin. Nat) م.(79 –م. 23/24) Plinius Maiorوبمينيوس األكبر  (Mart. 9. 59)  (م333

  :لممزيد انظر .232-233 .84 .16)

- Cowell 1980, 26, 64-65; Anderson 1997, 321; McLaughlin 2010, 153; idem 

2014, 116-118; Nash 2016, 59.   

؛ ألن سعادة شقيقتياحاسدة لنظرة أجالوروس إلى ميركوريوس بأنيا نظرة يفسر بعض النقاد  -7
 :انظر في ذلك ا ولم يخترىا ىي.ميركوريوس اختار شقيقتي

- Keith 1992, 126; Salzman-Michell 2005, 42; Liveley 2011, 40. 

 .262، 2005عبد المعطي شعراوي  -

أجالوروس من البداية حاسدة لحظ شقيقتيا،  ولكن إذا كان ما ذىب إليو ىؤالء النقاد صائًبا بأن -
 ؟تجاه حظ شقيقتيابتيا بداء الحسد انتقام مينرفا منيا بإصا ما الجدوى إًذا منف

 بين الحسد والجشع قائاًل: م.(65-ق.م.1أو  4) Seneca Minor األصغر سنيكايربط  -8

"niger edaxque livor dente degeneri" 

(Sen. Phaed. 492-493)  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ebore&la=la&can=ebore0&prior=domus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et7&prior=ebore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=testudine&la=la&can=testudine0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cultos&la=la&can=cultos0&prior=testudine
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 رد فعل مينرفا تجاه أجالوروس:  - ب
أجالوروس من خالل األبيات  أفعال يصف أوفيديوس رد فعل مينرفا تجاه 
 التالية:

"vertit ad hanc torvi dea bellica luminis orbem 

et tanto penitus traxit suspiria motu," 

                                               (Ov. Met. 2. 752-753) 

 "وجيت اإللية المحاربة ]مينرفا[ عينيا الشرسة إلييا ]إلى أجالوروس[،
 وباضطراب شديد تنفست الصعداء من أعماقيا."

ن خالل األبيات السابقة أن مينرفا شعرت باالنزعاج الشديد من يتضح م
إلييا، ومن  الشرسة، ويظير ذلك من خالل نظرتيا (9)أجالوروس وشخصيتيا الجشعة

خيانتيا تنييدتيا العميقة المصحوبة باالضطراب، فأجالوروس لم تنل عقابيا رغم 
وكذلك ىيرسي بسبب  ، واآلن ستنعم بعرفان ميركوريوس تجاىيا(33)مينرفا ألمانة

مساعدتيا ليما، بل ستزداد ثراًء حين تحصل عمى الذىب الذي طمبتو من 
 ميركوريوس، وىذا ما يوضحو أوفيديوس في األبيات التالية: 

"…… ……….: Subit, hanc arcana profana 

detexisse manu, … … …. ….. ……. 

………. ……. …… …. ……. ….., 

et gratamque deo fore iam gratamque sorori 

et ditem sumpto, quod avara poposcerat, auro." 

                                                    (Ov. Met. 2. 755-759) 

 [الفتاة التي يى]أن ىذه ]مينرفا[  تتذكر"...... .......... 
                                                                                                                                                    

 "الحسد األسود الجشع بأسنانو الوضيعة"

 .livor edax" (Mart. 11. 33. 3)" ووصف مارتياليس كذلك الحسد قائاًل: "الحسد الجشع"

 منيم عمى سبيل المثال:و  ،أيد بعض النقاد أن مينرفا قررت معاقبة أجالوروس بسبب جشعيا -9
- Galinsky 1975, 96; Feldherr 2010, 280. 

 صبت غضبيا عمى الغرابين عممت مينرفا أن أجالوروس فتحت السمة واطمعت عمى سرىا، ح -10
  .(Ov. Met. 2. 562-564)م تمس أجالوروس بأي عقاب ، ولالذي أخبرىا بذلك
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 ... ... .... ..... ....... ة،ثمبيدىا اآل أسرارىاكشفت 
.......،..... ....... .... ...... ....... ... 

 [ىيرسي] شقيقتيا كون، كما ست[ليا] شاكًرا [ميركوريوس]اإللو  كونن سيواآل
 ،[ليا] شاكرة

 ".طمبتو بجشع [الذي]وستصبح ثرية بسبب الذىب 

يبدو مما سبق أن مينرفا شعرت بالحسد تجاه أجالوروس ألنيا خانت األمانة، 
ت مع ميركوريوس بخبث وجشع، ومع ذلك فيي عمى وشك أن ولم تنل عقابيا، وتعامم

تنال منو ثروة ذىبية، وتحظى بعرفانو وعرفان ىيرسي كذلك. ومن المالحظ ىنا أن 
حسد مينرفا يمزج بين نوعين من أنواع الحسد؛ النوع األول ىو عدم استحقاق المرء 

عمى خبثيا لمخير، فما تستحقو أجالوروس ىو العقاب عمى خيانتيا لألمانة، و 
وجشعيا، أما النوع الثاني فيو أن ينال أحدىم خيًرا بينما ال يتمنى الحاسد ليذا 
الشخص تحديًدا أي خير؛ وذلك ألسباب شخصية، فمينرفا ال ترغب أن تنال 
أجالوروس بعينيا الخير الذي ينتظرىا من ميركوريوس؛ ألنيا لم تحترم أمرىا، وفتحت 

 . (11)كشفت السر الذي كان بداخمياالسمة التي ائتمنتيا عمييا، و 

                                                           
يفسر بعض النقاد موقف مينرفا بأنو حسد لممنافع التي ستحصل عمييا أجالوروس من  -11

ميركوريوس دون التطرق إلى احتمالية أن يكون حسد مينرفا ممزوًجا بفكرة االستحقاق، فغالًبا ما 
 :في ذلك انظرالشخصية البديمة ليا. وصفوا الحسد بأنو حميف مينرفا أو وكيميا أو 

- Davis 1969, 38; Kenney 1986, 390; Gildenhard and Zissos 2004, 66; Shiaele 

2010, 134. 

؛ تمك الفتاة Arachne (Ov. Met. 6. 1-145) بمينرفا مرة أخرى في قصة أراخني اقترن الحسد -
د عبر أوفيديوس عن ا إلى عنكبوت، وقالتي برعت في الغزل، وتفوقت عمى مينرفا نفسيا فحولتي

 .Ov. Met) ربة الحسد وال مينرفا أن تنتقداه تفوقيا الذي ال تستطيعحسد مينرفا ألراخني بسبب 
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أجالوروس اتصفت بالخبث والجشع والخيانة، أن شخصية  ما سبقويتضح م
، ىذا باإلضافة إلى النظرات من الخبث والحسد ىاألخر  يىمينرفا  لم تخلُ  بينما

الخبيثة التي صدرت عن كمتييما، كل ىذا ميد لظيور ربة الحسد التي أسرعت مينرفا 
، دمرىاتي ستالحسد الجالوروس، فربة الحسد ستشعل في قمب الفتاة نار إلييا لتعاقب أ

 الحسد بقمب مينرفا.   وىذا العقاب سييدىء من مشاعر 

 ربة الحسد:تصوير ثانياا: 
يستغل أوفيديوس فرصة لجوء مينرفا إلى ربة الحسد ليصف األخيرة بشكل      

خدام الرموز والدالالت ليعبر مفّصل ودقيق، معتمًدا بشكل أساسي عمى التجسيد واست
 عن الحسد وخواصو من خالل وصفو لربة الحسد عمى النحو التالي: 

 :وصف منزل ربة الحسد 
                          "protinus Invidiae nigro squalentia tabo 

tecta petit: domus est imis in vallibus huius 

abdita, sole carens, non ulli pervia vento, 

tristis et ignavi plenissima frigoris et quae 

igne vacet semper, caligine semper abundet." 

                                         (Ov. Met. 2. 760-764) 

 وعمى الفور تسرع ]مينرفا[ إلى مقر إنفيديا المغطى بالقذارة، والظممة "
 يا مخبأ في قاع الوادي،وبسائل لزج متعفن. كان منزل

 بال شمس، ال ُيؤتى ]إليو[ بأي طريق،
 مميء بالبرد الكئيب الخامل، ولذلك

                                                                                                                                                    

ليشير بو إلى ربة  Livorومن الجدير بالذكر أن أوفيديوس استخدم ىنا اسم ليفور   129-130 .6)
 انظر:  .الحسد. لمزيد من التفاصيل عن الحسد في قصة أراخني

- Remond 1999, pp. 99-100, 142, 151; Salzman-Michell 2005, 42. 

يعبر حسد مينرفا ألجالوروس وكذلك ألراخني عن حسد اآللية لمبشر، لتفاصيل ىذا الموضوع  -
 .47حاشية  31-30، 2018انظر: راندا حسن 
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 فيو دائًما خاٍل من النار، ومغمور دائًما بالظالم."

ويفسر أوفيديوس  ،لمغاية اقذرً منزاًل من الوىمة األولى منزل ربة الحسد يبدو      
 فأصبح ،توقد بداخمو النار الالشمس، و منزل ال تصل إليو أشعة فيو  ذلك؛أسباب 

الخمول والكسل.  مما يسبب ،اإلنسان ىبالبرودة التي تخدر مراكز الحس لد ًئامتمم
ذلك كانت ربة الحسد كسول، فأىممت منزليا الذي صار "مغطى بالقذارة". ويؤكد ول

أوفيديوس كسل ربة الحسد حين يصف محاولتيا لمنيوض من األرض بعدما رأت 
 عمى النحو التالي: مينرفا

"surgit humo pigre ………… ………" 
                                   (Ov. Met. 2. 771) 

 ............ ........." وقفت على األرض بكسل "
بأن خطواتيا "متكاسمة" (Ov. Met. 2. 772)  البيت التالي يصفيا فيكما      

"inerti" ، يشعر فغالًبا ما  والكسل، ربطو بين الحسدولقد كان أوفيديوس موفًقا في
 .(12)الكسول بالحسد تجاه نجاح اآلخرين الذي يعجز ىو نفسو عن تحقيقو

استخدمو حيث ، ربة الحسدكان الظالم أحد العناصر المتكررة في وصف منزل      
لى سرية الحسد التي ترغب في التدمير، أوفيديوس ليرمز إلى ظممة النفس الحاسدة  وا 

وال يكشف الحاسد عن حسده. ولما كانت  ،فالحسد ال يمكن أن ُيرى ،(13)ئواواختف
عين الكون التي تكشف كل شيء، فإن غيابيا خير دليل عمى السرية  يالشمس ى

ربة ويؤكد أوفيديوس ىذه السرية حين يصف منزل  ،سد نفسواالتي يغمف بيا الح
                                                           

العالقة ىذه  حديث عنمالتي خصصيا لة ديكي دراسلممزيد عن الحسد وعالقتو بالكسل انظر  -12
  وصف أوفيديوس المجازي لمنزل ربة الحسد:دراسة اليونان والرومان، باإلضافة إلى  عند

- Dickie 1975, 378-390. 

وغير  ايربط ديكي بين منزل ربة الحسد المخبأ بعناية وبين الحاسد الذي يكون بطبيعتو مغمورً  -13
 لمزيد من التفاصيل انظر:  .ن ناحية أخرىمن ناحية، وبين أن الحسد رذيمة مخفاة م متميز

- Dickie 1975, 381, 383-384. 
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، وأنو خاٍل من أي طريق إليو عبر ىؤتوال يُ  ،في قاع الواديختبىء بأنو مالحسد 
فكرة  ىمرة أخر أوفيديوس . كما يؤكد (14)النار، أي ليس بو إضاءة تكشف عن وجوده

 فيقول: أثينا لتنفذ ما أمرتيا بو مينرفا مدينة إلى ربة الحسدحين يصف رحمة  السرية
"....... ………, adopertaque nubibus atris," 

                                          (Ov. Met. 2. 790) 

"،"....... .........، وتخفت بالسحب المظممة  
ولوجود منزل ربة الحسد في قاع الوادي داللة قوية متعمقة بالحسد، فالقاع يتضاد      

مع القمم التي تتسبب في الحسد، ويظير ذلك جميًّا في وصف أوفيديوس لربة الحسد 
(Ov. Met. 2. 792). القممبأنيا تقتمع أعالي 

(15) 

وبذلك استخدم أوفيديوس وصفو لمنزل ربة الحسد مدخاًل لذكر بعض صفاتيا      
                                                الشخصية وبعض خصائص الحسد.

 وصف زيارة مينرفا لربة الحسد:        
 

"constitit ante domum (neque enim succedere tectis 

fas habet) et postes extrema cuspide pulsat. 

concussae patuere fores. videt intus edentem 

                                                           
ُيالحظ أن أوفيديوس لم ُيسكن ربة الحسد وحدىا في مكان ميجور بعيًدا عن البشر، بل أسكن  -14

ورب النوم  Fames (Ov. Met. 8. 788-791) ربة الجوعبالقصيدة نفسيا كاًل من  كذلك
Somnus (Ov. Met. 11. 592-601)  وربة الشائعةFama (Ov. Met. 12. 39-43)  بأماكن

 معزولة عن البشر.  
 كان التعبير عن أن الحسد يستيدف القمم تعبيًرا متكرًرا عند كتاب الرومان، فالمؤرخ ليفيوس -15

Livius (59.عمى سبيل المثال يقول:17-ق.م ).م  

"… etenim invidiam tamquam ignem summa petere …" 

(Liv. 8. 31. 7)                                       
 ..." ىجومو القمم في الحقيقة الحسد مثل البرق يستيدف... "
 وفي موضع آخر يقول:

"Inacta invidia media sunt, ad summa ferme tendit" 
(Liv. 45. 35. 5) 

 "لم يكن االعتدال مصاًبا بالحسد، )الذي( يتوجو عادة صوب القمم".
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vipereas carnes, vitiorum alimenta suorum, 

Invidiam visaque oculos avertit; .. …." 

                                                    (Ov. Met. 2. 766-770) 

 )إذ ليس من حقيا أن تمج منزليا(،زل أمام المن وقفت ]مينرفا["
 وضربت عضادة الباب بطرف السيف.

 ورأت بداخمو تح البابانف حين[ مينرفا]ارتعشت 
 ،، غذاء نفسيا الخبيثةىإنفيديا تأكل لحم أفع

 .. ...." ؛أشاحت ببصرىا [مينرفا]وحين رأتيا 

ربة أن تدخل منزل إلية ال يمكنيا باعتبارىا توضح األبيات السابقة أن مينرفا      
ذلك، إلى كما سبقت اإلشارة  ،أجالوروس حسدتالرغم من أن مينرفا قد عمى ف الحسد،

كما ىو  لم يكن من سماتيالكن أجالوروس بالنسبة ليا حالة عابرة، أي أن الحسد 
، الحسد يصيبيا ، أو كما ستصبح أجالوروس بعد أنومنبعو ربة الحسدالحال مع 

، (16)جسة خيفة من ربة الحسد خشية أن تموثيا، أو تؤثر عميياولذلك كانت مينرفا متو 

                                                           
يتساءل أندرسون: إذا كانت ربة الحسد بغيضة بالنسبة لمينرفا فمماذا إذن ذىبت إلييا بنفسيا،  -16

ولم ترسل إلييا أحد أتباعيا؟، ويستنتج أندرسون أنو يوجد نوع من التقارب الروحي بين ربة 
د الحسد وبين مينرفا، بينما يرى كيني أن مينرفا قد توقفت عند مدخل المنزل الخاص بربة الحس

 ""واحدة من حوريات الجبل Ceresيريس لخوفيا من أن تموثيا، ولنفس السبب أرسمت الربة ك
"montani numinis unam" (Ov. Met. 8. 785-786)  ولم تذىب بنفسيا، ربة الجوعإلى ،

 .رب النومحين استعانت ب (Ov. Met. 11. 585)بداًل منيا  Irisأرسمت جونو إريس وكذلك 
ي الذي يرى أن مينرفا كانت خائفة من ربة الحسد ومن أن تموثيا، وسبب أتفق مع رأي كينو 

اتفاقي مع ىذا الرأي ىو أنو عمى الرغم من ذىاب مينرفا بنفسيا إلى ربة الحسد إال أن ذلك ال 
ال ما كان أوفيديوس ليظيرىا خائفة من ربة  يعني أنيا تمتمك الصفات النفسية الخبيثة نفسيا، وا 

 :ذلكانظر في حد. الحسد إلى ىذا ال
- Kenney 1986, 390; Anderson 1997, 325. 



 

 سنراندا سعيد ح 

033 
 
 

ولعميا كانت خائفة من أن تحسدىا، ولذلك تجنبت مينرفا أن تممس الباب، كما تجنبت 
النظر إلى ربة الحسد، وزاد خوفيا حين رأت إنفيديا في مشيد مرعب وىي تأكل لحم 

ت محقة في خوفيا، حيث يصف األفعى، مما جعميا ترتعد خوًفا، ويبدو أن مينرفا كان
 أوفيديوس ردة فعل ربة الحسد بعدما رأت مينرفا في البيتين التاليين:

"utque deam vidit formaque armisque decoram, 

ingemuit vultumque deae ad suspiria duxit." 

                                                      (Ov. Met. 2. 773-774) 

 وحين رأت اإللية المتألقة بمظيرىا وأسمحتيا،"
 تأوىت وتنفست الصعداء تجاه وجو اإللية."

ُيظير ىذا الوصف أن ربة الحسد قد بدأت تحسد مينرفا، وىي ردة فعل متوقعة؛      
ألنيا تنجذب إلى كل ما ىو المع ومتألق، فكان من الطبيعي أن تحسد مينرفا حين 

ا، وىذا ما كانت تحاول مينرفا أن تتحاشاه، وقد عبر تظير أماميا ببيائيا وتألقي
وىي الكممة نفسيا  ،"suspiria"أوفيديوس عن حسد ربة الحسد بوصفو لــ"تنيداتيا" 
، (Ov. Met. 2. 753)فيما سبق التي استخدميا ليعبر عن حسد مينرفا ألجالوروس 

ا يؤكده فالحسد قد ينتقل إلى الشخص أو الشيء المحسود عبر النفس، وىذا م
 أوفيديوس في وصفو لتأثير ربة الحسد فيقول:

"adflatuque suo populos urbesque domosque 

polluit .. …… ……… ……… ….." 

                                        (Ov. Met. 2. 793-794) 

 "ولوثت الشعوب والمدن والمنازل بنفسيا
 ....." ]الموبوء[ .. ...... ......... .........

ا وكذلك في وصفو لتأثير ربة الحسد عمى أجالوروس حين قال إنيا نفثت سمًّا أسودً 
 .(Ov. Met. 2. 800)  بفم الفتاة
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في الواقع لم ينتو خوف مينرفا، وحسد ربة الحسد ليا عند ىذا الحد، فمقد عبر      
لى لألخيرة، عن كراىية األو  oderat" (Ov. Met. 2. 782)"أوفيديوس باستخدام الفعل 

ولصفاتيا، وعاداتيا، كما أكد شعورىا بالخوف مرة أخرى، فيي تتحدث 
 fugientem" (Ov. Met. 2. 787)"  ، و"تفر"breviter"  (Ov. Met. 2. 783)""بإيجاز"

من أمام ربة الحسد؛ وذلك ألنيا ال ترغب في أن تكون عرضة لتأثيرىا أكثر من ذلك، 
 وىو ما ظير في قولو:

"… …. … …….. .. … haud plura locuta 

fugit .. …….. …….. …….. ….." 

                                 (Ov. Met. 2. 785-786) 

 بعد أن تفوىت "... .... ... ........ .. ... فرت
 ........ ....." بكممات ليست بالكثيرة

الحسد إال أنيا  ومن الغريب في موقف مينرفا ىو أنيا بالرغم من خوفيا من ربة     
لم تتراجع عن رغبتيا في عقاب أجالوروس، حتى وىي تعمم بأنيا اآلن عرضة 
لمحسد، فربة الحسد بعدما تستمع إلى طمبيا تحسدىا عمى الفور، وذلك ما يصفو 

 أوفيديوس فيما يمي:
"Illa deam obliquo fugientem lumine cernens 

murmura parva dedit successurumque Minervae 

indoluit ………. ….., …. …… ….." 

                                                     (Ov. Met. 2. 787-789) 

 بنظرة مائمةتفحصت ]ربة الحسد[ اإللية  فر،ت]مينرفا[  بينما كانتو " 
 نجاحلوتألمت  يميمات قميمة،وتفوىت ب

 "...الوشيك .......... .....، .... ...... .. مينرفا

قد فالتي تتفوه بيا  يميماتألميا، أما التيا و يفي نظرة عين ربة الحسدحسد  يظير     
ال يجاىر أضافيا أوفيديوس لما ليا من داللة متعمقة بالشخص الحاسد الذي 
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بمكنونات نفسو، ولكنو يكتفي باليميمة، ولعل ىذه اليميمة تحتوي عمى كممات من 
. كما أشار أوفيديوس كذلك إلى أن نجاح (17)ودشأنيا أن تجمب الخراب عمى المحس

اآلخرين يثير ألم الحاسد، مثمما أثار نجاح مينرفا الحسد لدى ربة الحسد، ولكنو لم 
 يذكر ما ىي نتيجة ذلك الحسد عمى مينرفا. 

ىكذا وصف أوفيديوس ما يدور في نفس الحاسد؛ وتأثير أنفاسو ونظراتو      
 صفو لمقاء مينرفا بربة الحسد.وىميماتو عمى ضحيتو من خالل و 

 :صفات ربة الحسد الجسدية والنفسية 
استطرد أوفيديوس بذكر بعض صفات ربة الحسد الجسدية والنفسية خالل وصفو      

 لمقائيا مع مينرفا، وتتضح صفاتيا الجسدية في األبيات التالية: 
"pallor in ore sedet, macies in corpore toto. 

nusquam recta acies, livent robigine dentes, 

pectora felle virent, lingua est suffusa veneno;" 

                                          (Ov. Met. 2. 775-777) 

 .الشحوب في وجييا، واليزال في جسدىا بأكممو يسكن"

 أسنانيا بالصدأُشوىت عينييا في أي اتجاه،  ةم نظر يال تستق
 "؛لسانيا بالسم سمىا بمرارة الحقد، غُ خضر صدر ا

والسبب في ذلك  ،شحوبالو  عامالضعف من الفي حالة  ربة الحسدظير جسد يُ فيو 
 ،جسدىا من الداخل، ولذلك صارت أسنانيا مشوىة بالصدأ نيشىو الحسد الذي 

 ؛ا بالحقد والحسد. واستخدام أوفيديوس لمصدأ لو داللة قويةوصار صدرىا مخضرًّ 
 .Ov. Met. 2)ربة الحسد من العناصر المتوفرة بمنزل يوى ،تكون بالرطوبةفالصدأ ي

وىشة، وىذا ىو تأثير  وتصبح ضعيفة ببطء، األشياء ، ونتيجة لمصدأ تتآكل 763)
                                                           

. انظر عند الرومان غش والخداع والغدريالحظ طو زكي أن اليمس كان يستخدم لمتعبير عن ال -17
 .47-46 الحاشيتين 320، 285، 2017زكي  في ذلك: طو
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خضرار أما ا .(18)أسنانيا فحسبعمى  وليس ،بأكممو ربة الحسدالحسد عمى جسد 
ووجوده حول  ،إلى العفن يرمز إلى تعفن مشاعرىا، فالمون األخضر يرمزفصدرىا 

ومن أسباب شحوب جسد ربة الحسد كذلك أنيا صدرىا يرمز إلى تممكو من مشاعرىا. 
تعيش في بيئة قذرة وغير صحية، تمك البيئة التي سبق ووصفيا أوفيديوس في حديثو 

، كما أن السم الذي يسري في جسدىا نتيجة (Ov. Met. 2. 760-764)عن منزليا 
من الطبيعي أن يتسبب في ىزاليا وشحوبيا، ، (Ov. Met. 2. 769) ألكميا لحم األفعى

وأن يترك أثره عمى لسانيا، فمسانيا المغموس بالسم ُيعد إشارة أخرى إلى تفوُّه الحاسد، 
 أي ربة الحسد في ىذه الحالة، بأمور مسمومة تسيء إلى اآلخرين. 

 في األبيات التالية:  أما عن صفات ربة الحسد النفسية فقد أوردىا أوفيديوس     
"risus abest, nisi quem visi movere dolores; 

nec fruitur somno, vigilantibus excita curis, 

sed videt ingratos intabescitque videndo 
successus hominum carpitque et carpitur una 

suppliciumque suum est. ……. ….. …… …..," 

                                                     (Ov. Met. 2. 778-782) 

 رىا رؤية آالم ]اآلخرين[؛تستغيب عنيا االبتسامة، إن لم  "
 وتبيجيا اليموم التي تجمب السير،

 رؤيةلبل ذتو  ]نظرة[ جاحدةولكن تنظر 
 ،تمزق وتتمزق مًعا ييفالبشر،  اتنجاح

 .... ....."نفسيا. ....... ..... .. ىي عقوبتياكانت 

وىنا يتحدث أوفيديوس عن معاناة ربة الحسد؛ فيى شخصية كئيبة ال تضحك،      
 .tristis" (Ov"وقد أكد ىذا المعنى حين وصف البرد المحيط بمنزليا بالبرد "الحزين" 

(Met. 2. 763 ولعل السبب في كآبة ربة الحسد ىو ألميا الدائم وأرقيا، فألميا ينشأ ،
                                                           

 يد إنفيديا بأنيا صدئة.  (Ov. Met. 2. 798)يصف أوفيديوس فيما بعد  -33
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ء والسعادة والخير من حوليا، وأرقيا سببو التفكير فيما يممكو من انتشار الرخا
، ولذلك كان من المناسب ىنا أن (19)اآلخرون، وكيف يمكنيا أن تحرميم مما يممكون

يستنتج أوفيديوس أنيا تمزق اآلخرين وتتمزق في الوقت نفسو، فيي لدييا قدرة كبيرة 
أثيرىا عمى البيئة التي مرت عمى التدمير، وىذا ما يوضحو أوفيديوس في وصفو لت

 :فيقولعمييا أثناء رحمتيا إلى مدينة أثينا، 
"quacumque ingreditur, florentia proterit arva 

exuritque herbas et summa cacumina carpit." 

                                                (Ov. Met. 2. 791-792) 

 لمزدىرةتسحق الحقول ا تذىب"أينما 
 وتحرق األعشاب، وتقتمع أعالي القمم."

في  (Ov. Met. 2. 781)فيما سبق  "مزق"ت "carpit"وقد استخدم أوفيديوس الفعل      
وصف ربة الحسد وتأثيرىا؛ ليؤكد ما تمتمكو من قوى تدميرية. أما تدميرىا لنفسيا فقد 

سدىا وذبولو، وكذلك أكد عميو من خالل تعبيره المتكرر عن ألميا وكآبتيا وشحوب ج

                                                           
 يبدو أن أوفيديوس قد استخدم الصفات الشائعة عن الحسد في وصفو لجسد ربة الحسد -19

الذي وفي وصفو لتأثيرىا ، (Ov. Met. 2. 760) ، وكذلك في وصفو لمنزليا بأنو مظممونفسيتيا
قد ورد ذلك ألن  الصفات التي استخدميا أوفيديوس ؛ (Ov. Met. 2. 807) يسبب الفساد والتعفن

-Hes. Op. 195)ولكن بشكل مختصر  (ق.م.700حوالي )   Hesiodusىسيودوسذكرىا عند 

جسَّد ربة الحسد  فرجيميوسف؛ كتاب الرومانبعض التكرر ذكرىا مع الحسد عند . كما 196)
وىوراتيوس ، Invidia infelix" (Verg. G. 3. 37)""ربة الحسد التعيسة"  ووصفيا بــ
Horatius (65.8 -ق.م ).سنان الحاسد التي دائًما ما تياجم اآلخرين وتنخر في تحدث عن أ ق.م

. وأوفيديوس نفسو تحدث عن أسنان الحسد (Hor. Carm. 4. 3. 16; Serm. 2. 1. 77)أمورىم 
(Ov. Tr. 4. 10. 124; Pont. 3. 3. 102-104, 3. 4. 74)  وربط بين الحسد والمون األسود

(Ov. Am. 1. 13. 33-34)و أسود، ولو أسنان وضيعة، كما سبقت ، ووصف سنيكا الحسد بأن
 niger"" "المون األسود"م.( فقد ألحق 96-م.45نحو) Statiusستاتيوس الشاعر أما اإلشارة. 

كما ألحق صفة  ،liveo"" (Stat. Silv. 1. 3. 103) "حسد"ي منب "rubigo" "الصدأ"و
 .invidia"  (Stat. Theb. 2. 14. 15)" "الحسدـــ"ب  "tabes""الفساد"و ""lividus "الخبث"
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تعبيره عن كسميا، والعفن المحيط بيا من الداخل والخارج، ولذلك كان عقاب ربة 
 الحسد من جنس عمميا؛ فيي تمتمك نفًسا لن تيدأ إال بتدميرىا. 

لعبت النظرات دوًرا كبيًرا خبيثًا من بداية القصة؛ فمقد ركز أوفيديوس في البداية      
نرفا مما ىيأ القارىء الستقبال دخول ربة الحسد إلى عمى نظرات أجالوروس ومي

األحداث، ثم ركز عمى نظرات مينرفا وربة الحسد، كما اختار لألخيرة اسم إنفيديا لما 
، وانتيى بنظر أجالوروس إلى حظ شقيقتيا نتيجة (20)لو من داللة متعمقة بالنظر

فالنظر ىو إحدى ، اكما سيتضح الحقً (Ov. Met. 2. 803) لتأثير ربة الحسد عمييا 
وأوضح أوفيديوس أن نظرتيا لمرخاء الوسائل التي ينتقل بيا الحسد إلى الضحية، 

، وربما لذلك غالًبا ما وصف (Ov. Met. 2. 780-781)والسعادة والنجاح تجعميا تذبل 
 ,Ov. Met. 2. 776) (nusquam recta, oblique)نظراتيا بأنيا مائمة أو غير مباشرة 

تجنب النظر بشكل مباشر حتى ال تتدمر بالكامل، وفي الوقت نفسو فإن فيي ت، (787
 .(21)نظرتيا الجانبية ترمز إلى خبثيا ونفسيا المموثة

                                                           
لو  ألنربة الحسد لإلشارة إلى  Invidiaاسم إنفيديا  ستخدم ىنامن المالحظ أن أوفيديوس ا -20

ري عتالذي يتعمق معناه بالشحوب الذي ي Livor اسم ليفور ستخدمداللة متعمقة بالنظر، ولم ي
سد ربة الحسد جسد الحاسد، ذلك عمى الرغم من أن عالمات الشحوب قد ظيرت بالفعل عمى ج

موضع ، وعمى الرغم كذلك من أنو استخدم اسم ليفور في (Ov. Met. 2. 775) عند أوفيديوس
 ;Ov. Am. 1. 15) الحسد لإلشارة إلى ربة ىخر وفي أعمال أ (أعاله 11آخر )راجع حاشية 

(Pont. 3. 4. 74 ، قد ىو أنو وليس ليفور ويبدو أن السبب وراء اختيار أوفيديوس السم إنفيديا
 .أعاله( 3. راجع كذلك )حاشية عمى شحوب جسدىا وىزاليا ركز عمى نظراتيا أكثر مما ركز

 ,vidit, acies)ركز أوفيديوس عمى نظرات ربة الحسد فذكر الكممات الدالة عمييا ست مرات  -33

(visi, videt, videndo, lumine (Ov. Met. 2. 773, 776, 778, 780, 787)،  ولما كان
ألمور المتعمقة بالحسد بشكل مباشر، فقد اىتم بعض النقاد باستخدام أوفيديوس لو، النظر من ا

 :ومنيم عمى سبيل المثال
- Davis 1969, 37-39; Shiaele 2010, 133. n. 29.   
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مما سبق يتضح أن أوفيديوس قد نجح في أن يجعل كل جممة أو بيت يمد      
القارىء بمعمومة عن الحسد وخصائصو، كما اعتمد عمى الدالالت والرموز بشكل 

عمى نحو ما رأينا، بداية من وصفو ألجالوروس وكيف تعاممت مع  أساسي،
ميركوريوس، ووصفو لمينرفا وكيف استجابت لمعاممة أجالوروس مع ميركوريوس، 
مروًرا باختياره السم ربة الحسد، ووصفو لمنزليا ولقائيا مع مينرفا، ووصفو كذلك 

 كما سيتضح فيما يمي. لجسدىا ونفسيتيا، وانتياًء بوصفو لتأثيرىا عمى أجالوروس

 :تأثير ربة الحسد عمى أجالوروس وتبعاتو ثالثاا:

عوقبت أجالوروس عمى مرحمتين؛ المرحمة األولى عندما ُأصيبت بداء الحسد،      
وذلك وفًقا لألمر الذي أصدرتو مينرفا إلى ربة الحسد، وقد عبر أوفيديوس عن العقاب 

نرفا، وتنفيذ ربة الحسد لو، ثم تأثيره عمى األول بأن ربط بين األمر الذي أصدرتو مي
 أجالوروس، إذ كان األمر الذي أصدرتو مينرفا كما يمي:

"infice tabe tua natarum Cecropis unam:" 
(Ov. Met. 2. 784) 

 :""سممي إحدى بنات كيكروبس بمرضك الميمك
 التالي: أما تنفيذ ربة الحسد لألمر، وتأثيره عمى أجالوروس، فقد جاء عمى النحو

"iussa facit pectusque manu ferrugine tincta 

tangit et hamatis praecordia sentibus inplet 

inspiratque nocens virus piceumque per ossa 

dissipat et medio spargit pulmone venenum," 

                                       (Ov. Met. 2. 798-801) 

 [صدر ]ابنة كيكروبسمر ]اإللية[ وتصيب تنفذ أ "
 بيدىا الصدئة، وتمأل قمبيا باألشواك الشائكة،

 وتنفث السم األسود الميمك عبر فميا،
 وينتشر السم ويتسمل إلى وسط رئتييا،"
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عبر أوفيديوس في البداية عن تممك ربة الحسد لمراكز الحس لدى الفتاة وىي      
ئكة فيي مناسبة لربة الحسد التي اصطحبت معيا صدرىا وقمبيا. أما األشواك الشا

 .Ov. Met. 2)ضمن متاعيا أثناء رحمتيا إلى مدينة أثينا  spinea""األشواك" "

789)
كما أنيا مناسبة لطبيعة الحسد الذي ُيوخز في نفس صاحبو كاألشواك، ، (22)

ربة الحسد وىو ما سبق وحدث مع ربة الحسد، فاأللم واألرق والكآبة الذين ُوِصفت بيم 
Ov. Met. 2. 778-782))  وخزوا في روحيا كاألشواك، وتتكرر المعاناة نفسيا مع

، أجالوروس. ثم ينتقل أوفيديوس إلى وصف السم، الذي تكرر ذكره خالل األبيات
التي كانت  ىء أوفيديوس بحركة األفعىذكر قار تحركة السم وتسممو بجسد الفتاة ف

يا كما يذكره ببقايا السم المنتشرة بفم ،(Ov. Met. 2. 769) ربة الحسد عمييا  ىتتغذ
Ov. Met. 2. 777))وىناك لفظة أخرى متكررة ن إلى أجالوروس. ، والتي انتقمت اآل

التي ليا العديد من المعاني مثل "مرض أو شعور ميمك جسدًيا، أو  "tabe"وىى كممة 
ئل ينتج عن التحمل أو الذبول، أو فساد، أو تعفن، أو قذارة، أو فساد أخالقي، أو سا

عن األمر الذي  هىذه الكممة لممرة األولى في تعبير  . ولقد ذكر أوفيديوس(23)التعفن"
. وفي وصف منزل ربة الحسد، جاءت كممة وثيقة Ov. (Met. 2. 784)أصدرتو مينرفا 

                                                           
يرى لوي أن وصف أوفيديوس لربة الحسد بأنيا تصطحب معيا األشواك، أو لدييا عصا مميئة  -33

ىو وصف مبالغ  (Ov. Met. 2. 789-790)فية بالسحب المظممة باألشواك، وأنيا تتنقل متخ
فيو، ومثير لمسخرية والدعابة. قد ينسحب رأي لوي عمى معظم أوصاف ربة الحسد، فربما ىدف 

تثير ضحك لأوفيديوس أن تكون أوصافو كوميدية باستخدام مبالغات ساخرة عن ظاىرة الحسد 
 القارىء. انظر في ذلك:

- Lowe 2008, 426. 
 لمزيد عن مثل ىذه األوصاف الكوميدية بقصة أجالوروس انظر:  -

- Galinsky 1975, 163-168, 196-197; Anderson 1997, 318-320; Gildenhard and 

Zissos 2004, 65-66; Otis 2010, 120; Glinski 2012, 51. 

 المعجم التالي:  وفًقا لما ورد فيىذه المعاني  -23
- Glare 2012, s.v. tabes-is. 
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التي تعني "سائاًل لزًجا  tabo" (Ov. Met. 2. 760)"الصمة بالكممة السابقة وىي 
مرة ثانية في وصف حالة أجالوروس بعد أن  "tabe". كما تكررت كممة (24)متعفًنا"

 توغل الحسد بداخميا، فقال عنيا أوفيديوس:
"….. …. ….. lentaque miserrima tabe 

liquitur, et glacies incerto saucia sole," 

                                    (Ov. Met. 2. 807-808) 

 .. تذوب األكثر بؤًسا بالتعفن ذي المفعول"..... .... ...
 البطيء كثمجة متألمة بأشعة الشمس المتذبذبة،"

ربة الحسد أن السائل المزج الذي كان يغطي منزل  مكن استنتاجيثم ومن      
"tabum" عمى نحو مت إلى سائل، مفأجالوروس قد تح ؛(25)ناتج عن تحمل ضحاياىا
وبيذا يكون  ،"tabe" ق التعفن إذن فيذا السائل لزجميا عن طريمولما كان تحما رأينا، 

 بما تحممو من معاٍن متعددة،الكممة المناسبة التي يمكنيا أن تفيده  نتقىأوفيديوس قد ا
الرغم من أن معنى مثل "فساد أخالقي" لم ُيقصد خالل الترجمة، إال أن لو  فعمى

 وجوًدا ضمنيًّا عمى األقل في ذىن القارىء الروماني. 

فو بحيث استطاع الربط قاء أوفيديوس الدقيق لمكممات في وصيتضح مما سبق انت     
بين خصائص ربة الحسد وصفاتيا من ناحية، وتأثيرىا عمى أجالوروس من ناحية 
أخرى، وليس ذلك فحسب، بل ربط كذلك بينيما وبين شخصية مينرفا كما لو كانت 

ك أكثر حين تتطور المرحمة الشخصيات الثالث يمثمن "مثمث الحسد". ويتضح ذل
األولى من عقاب أجالوروس، فيبدو أن مينرفا لم تكن تريد إصابتيا بالحسد وكفى، 
ولكنيا أرادت أن ُيصوب ىذا الحسد بصفة خاصة إلى عالقة شقيقتيا ىيرسي 

                                                           
 : تاليالمعجم ال فيىذا المعنى  ورد -24

- Glare 2012, s.v. tabum-i.   
 انظر في ذلك:  -25

- Dickie 1975, 379. 
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، لتسعى أجالوروس إلى منع إقامة ىذه العالقة، فتخسر الذىب الذي (26)بميركوريوس
وىي األشياء  امتنان ميركوريوس وىيرسي ليا،وتخسر كذلك تحصل عميو، كانت س

التي تسببت منذ البداية في إثارة حسد مينرفا. وربما ىدفت مينرفا إلى أن ُتعاقب 
أجالوروس مرة أخرى عمى يدي ميركوريوس،  وىو ما حدث بالفعل فيما بعد، ومن 

 أجل ذلك لم تكتف ربة الحسد بإصابة أجالوروس بالحسد:
"germanam ante oculos fortunatumque sororis 

coniugium pulchraque deum sub imagine ponit 

cunctaque magna facit; …… …….. ……" 

                                               (Ov. Met. 2. 803-805) 

 تضع أمام عينييا شقيقتيا، وزواج "
 شقيقتيا السعيد، واإللو عمى صورة جميمة،
 وتعظم كل ذلك. ...... ........ ......"

، وىذه قدرة جديدة من قدراتيا، حيث (27)تالعبت ربة الحسد بخيال أجالوروس     
صورت ليا أموًرا ليس ليا وجود في الواقع، فميركوريوس وىيرسي لم يمتقيا بعد، وىذه 

خرون، ىي اآللية نفسيا التي يعمل بيا عقل الحاسد، فيو ينظر إلى ما يممكو اآل
ويظل يتخيل أنيم يسعدون ويتمتعون بو، فييمك وييمكيم معو نتيجة إلعطاء األمور 

 حجًما أكبر من حجميا، وىذا ما يحدث ألجالوروس كما يتضح من األبيات اآلتية:
 

"……… ….. …..; quibus inritata dolore 

Cecropis occulto mordetur et anxia nocte 

                                                           
الذي ينشأ عند رؤية أي  تفق مع كاستر في رؤيتو أن حسد إنفيديا يعبر عن الحسد المباشرأ -26

ا صوب شقيقتيا، فيو يعبر بعد أن وجو تحديدً  ،خير أو تميز لدى اآلخرين، أما حسد أجالوروس
 عن الحسد الذي ينتج عن رؤية شخص بعينو يتمتع بالخير. انظر في ذلك: 

- Kaster 2005, 182. n. 14.  
 ومن ثم عمى جسدىا انظر:  ،لمزيد عن تأثير تجسيدات أوفيديوس بالقصيدة عمى عقل الضحية -27

- Segal 2002, 6. 
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anxia luce gemit …….. ……… …." 

                                  (Ov. Met. 2. 805-807) 

 "......... ..... ..... أثار ذلك ألميا
 لياًل  من القمقنة كيكروبس سرًّا، وتألمت فتآكمت اب

 القمق نياًرا ........ .......... ...."]وتألمت[ من 
س، فاألخيرة تظير يعود أوفيديوس مرة أخرى ليربط بين ربة الحسد وأجالورو       

ىنا بصفات األولى مثل التألم سرًّا واألرق، كما وصف الشاعر أجالوروس في األبيات 
ر من أكث واستخدم، miserrima" (Ov. Met. 2. 807)" الالحقة بأنيا "األكثر بؤًسا"

التي  قطعة الثمجمثل تآكمت، وأنيا فمقد وصفيا بأنيا  ،عن أنيا تتألم ببطء صورة ليعبر
 أشعة الشمس الثاقبة أو الحارقة تحت أشعة الشمس المتذبذبة، ولم يقل مثاًل تذوب 

حين يشبو معاناة نفسيا الفكرة تتكرر و  ؛ (Ov. Met. 2. 807-808)ليؤكد بطء معاناتيا
، ولكن النيران ال يظير لييبفالنيران،  من تحتياالتي تشتعل  عشابأجالوروس باأل

وهذا ما يؤكد سرية الحسد،  ،(Ov. Met. 2. 810-811) بحرارة ىادئةتحترق الحشائش 

وتأثيره على ضحيته؛ لعدم ظهور لهيب النيران رغم االحتراق، ولغياب أشعة الشمس 

 وكل ىذه الصور يمكن ربطيا بمفعول السم الذي يسري ببطء .(28)حرارتيارغم وجود 
(Ov. Met. 2. 800-801)فربة الحسد حينما أصابت  مفعول الصدأ،، وكذلك ب

 .manu ferrugine" (Ov. Met" جالوروس بداء الحسد لمست صدرىا "بيدىا الصدئة"أ

؛ فمفعول الصدأ يسري كذلك ببطء بداخل الفتاة، وألنو أصاب صدرىا فقد 798 .2)
عفن ت وتألمت ببطء، فالسم والصدأ والاستجابت مراكز اإلحساس لدييا ببطء، وعان
 وصافيا التي سبق أن ذكرىا أوفيديوس.كذلك ليم تأثير بطيء يرتبط بربة الحسد وأ

تحوليا إلى تمثال حجري، فقد  مة الثانية من عقاب أجالوروس، وىيأما المرح     
ارتبطت كذلك بربة الحسد بطبيعة الحال، فأجالوروس تراجعت عن كممتيا التي سبق 

                                                           
 :أتفق مع ديكي في ىذه المالحظة -28

- Dickie 1975, 383. 
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د وتعيدت بيا لميركوريوس؛ ألنيا شعرت بالحسد تجاه شقيقتيا نتيجة تأثير ربة الحس
عمييا، فرفضت أن تساعد ميركوريوس في الوصول إلى شقيقتيا، ولم يرق قمبيا 

. (30)، فغضب ميركوريوس وحوليا إلى حجر(29)لكمماتو التي حاول أن يستعطفيا بيا
وربما بسبب التأثير الذي خمفتو ربة الحسد عمى أجالوروس استمر أوفيديوس في 

فو لربة الحسد، وىذا ما يتضح الربط بين وصفو لتحول أجالوروس إلى حجر، ووص
 من األبيات التالية:

"………, ignava nequeunt gravitate moveri: 

…. …… …… ….. .. ……… ……, 

… …… …….. ….., frigusque per ungues 

                                                           
 ،ميجي والخادمييرى بعض النقاد أن عالقة ميركوريوس وأجالوروس مشابية لعالقة العاشق اإل -29

اعترضت أجالوروس أن يأتي ىذ التشابو منذ و  ،أو الحارس الذي يعيقو من الوصول إلى حبيبتو
 التشابو كما يأتي، (Ov. Met. 2. 740-751) رشوةطمبت منو و  ،طريق ميركوريوس إلى ىيرسي
 .Ov)و إلى ىيرسي رغم أن ميركوريوس حاول استمالتيا بكمماتوولحين ترفض أجالوروس دخ

(Met. 2. 815-818 ،ميجي لحارس البوابة أو يفيذان الموقفان يتشابيان مع استمالة العاشق اإل
                يرفض دخولو إلى سيدتوقد يقبل الرشوة من العاشق اإلليجي أو الذي  ،لمخادم

(Ov. Am. 1. 6; 2. 2. 39-40) .:لممزيد انظر  

- Gildenhard and Zissos 2004, 65-66; Lowe 2008, 426-427; Manioti 2010, 65-

72; Liveley 2011, 41. 
نتيجة لتأثير إنفيديا عمى يدى ميركوريوس تحول أجالوروس إلى حجر أتفق مع شيالي في أن  -30

، حيث كان يتحول ضحاياىا في Medusaتأثير نظرات ميدوسا ر قارىء أوفيديوس بذك  يُ  ،عمييا
 .Ov. Met)كل من تنظر إليو إلى حجر. وقد تحدث أوفيديوس عن ميدوسا في القصيدة نفسيا 

بوسيدون إلو البحر كانت فتاة جميمة إلى أن أقام ىي طبًقا لألساطير اليونانية و  ،770-803 .4)
Posidon وجو مستدير  يوحش ذينة، فحولتيا األخيرة إلى عالقة معيا في محراب الربة أث

لدييا ثعابين بداًل من يكون أحياًنا يكون لدييا لحية وأجنحة ضخمة، كما و وأسنان خنزير، 
أن يقطع رأسيا بمساعدة أثينة، وزينت رأسيا بعد  Perseusاستطاع البطل برسيوس و  ،شعرىا

   انظر في ذلك:بكل من زيوس وأثينة.  ةالخاص Aegisذلك درع األيجيس 

- Hom. Il. 5. 733-742; Hes. Theog. 276-283; Apollod. Bibl. 2. 4. 3. 

 انظر كذلك:  -
- Hammond and Scullard 1970, s.v. Gorgo or Medusa; Grimal 1996, s.v. 

Gorgons; Grant and Hazel 2002, s.v. Gorgons; Shiaele 2010, 139 n.12. 
 .281، 277-276، 2009؛ المؤلف نفسو 218 ،2012 عبد المعطي شعراوي -
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labitur, et pallent amisso sanguine venae;" 

                                               (Ov. Met. 2. 821-824) 

 ".........، لم تستطع أن تتحرك بسبب ثقل الكسل
،...... ......... .. ..... ...... ...... .... 

 رىا ]أي أطراف أصابعيا[،البرودة عبر أظاف تتسمل..... 
 وبعد أن ينسحب الدم تشحب أوردتيا."

بق فالبرد والكسل المذان يعيقان الحركة، والشحوب، جميعيا عناصر متكررة قد س     
، واستخدميا (Ov. Met. 2. 763, 772, 775)وأوردىا أوفيديوس في وصفو لربة الحسد 

. ولقد (31)ىنا لتساعد عمى وصف تحول أجالوروس تدريجيًّا إلى أن أصبحت حجًرا
وصف أوفيديوس ىذا التدرج بشكل مناسب، فاألطراف ىي أولى األعضاء التي 

البرد والكسل أجالوروس صالبة، وىذه  يصيبيا البرد، ولذلك ذكرىا أواًل، كما أكسب
الصالبة قد ضغطت عمى أوردتيا فأفقدتيا الدماء حتى صارت شاحبة، وانتشرت ىذه 

، وقد عبر أوفيديوس عن ذلك في األبيات (32)األعراض تدريجيًّا عبر جسدىا بأكممو
 التالية: 

"utque malum late solet inmedicabile cancer 

                                                           
 انظر: عبر توغل البرودة بداخميا عممية تحول أجالوروس عممية متدرجة كونعن  -31

- Buxton 2009, 6. 
يرى ليفمي أن أوفيديوس إذا كان يقترح أن عقل أجالوروس كان واعًيا أثناء تحوليا، فإنو بذلك  -32

 انظر في ذلك:  .ى القارىءيكشف عن موىبتو في إثارة الرعب لد
- Liveley 2011, 41. 

أقرب إلى نموذج  تبدويرى ىاردي أن تجسيدات أوفيديوس األربعة ومن ضمنيا ربة الحسد  -
 انظر في ذلك الرأي:  فقد إنسانيتو. وأو نموذج بشري ولكن ،حيواني

- Hardie 2002, 232; Otis 2010, 120. 
وحشي،  وتأثير ،وما تممكو من قدرات خفية ،بداية القصة أوصاف إنفيديا منفإن وفي الواقع  -

مثيرة لمرعب. ومن المالحظ أن أوفيديوس يميل بذلك إلى تصوير ربة الحسد بالشكل الذي يا عمج
الحسد حين قال إنو "ذو ىمجية  ق.م.Cicero (106-43 )شيشرون الخطيب وصف بو 
في قصة لمزيد عن الرعب . immanitate et feritate" (Cic. Tusc. 4. 66)"ووحشية" 

  انظر:أجالوروس 
- Segal 1998, 14-15.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=immanitate&la=la&can=immanitate0&prior=utrumque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et3&prior=immanitate
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=feritate&la=la&can=feritate0&prior=et
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serpere et inlaesas vitiatis addere partes, 

sic letalis hiems paulatim in pectora venit 

vitalesque vias et respiramina clausit," 

                                     (Ov. Met. 2. 825-828) 

 "ومثمما اعتاد السرطان الخبيث المنتشر الذي ال عالج لو أن
 إلى ]األجزاء[ المصابة، يزحف خالل األجزاء السميمة فيضيفيا

 ىكذا يتسرب الشتاء المميت بالتدريج داخل صدرىا،
 ويغمق قنواتيا الحيوية والتنفسية،"

لعل انتشار تمك األعراض بيذا الشكل المتدرج، واستخدام أفعال مثل "يزحف" و     
"serpere" "و"يتسرب ،"venit"  يرتبط في الذىن مرة أخرى بحركة الثعبان وسمو الذي

. ولقد شبو أوفيديوس سم  (Ov. Met. 2. 769, 777)رتبط بربة الحسد ارتباًطا وثيًقاا
. (33)الحسد الذي يسري في جسد الفتاة بمرض السرطان وحركتو المتدرجة داخل الجسم

أما وصف المرض بأنو ال عالج لو، وانتشار برودة الشتاء بصدر أجالوروس، والتي 
لك تمييًدا من أوفيديوس بأنيا عمى وشك أن تدل عمى تجمد مشاعرىا، فيبدو كل ذ

تفقد حياتيا، ثم يكون فقدانيا لمحياة بشكل نيائي عن طريق انسداد قنواتيا الحيوية 

                                                           
أيسخيموس الشاعر التراجيدي ، فالرغم من أن كتاب اليونان قد شبيوا الحسد بالمرضعمى  -33

الخطيب و  (Aesch. Ag. 834-835) م.(ق.456-ق.م.525)  Aeschylusأيسخيموس
كان الحسد عندىما  (Dem. Ep. 3. 28) ق.م.(322-ق.م.384) Demosthenesديموسثنيس 

إال  ،(Cic. Tusc. 3. 7) ، كما أكد شيشرون ذلك"καρδίαν….νόζον"من "األمراض القمبية" 
مم يستخدم الكتاب فىو أول من شبو الحسد بمرض السرطان، وفًقا لما يذكره نيرو أن أوفيديوس 

 . انظر في ذلك:السابقون عميو ىذا التشبيو
- Neuru 1980, 116. 

  انظر كذلك: -
- Hershkowitz 2004, 7. 
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، والتي تعد دلياًل عمى فقدانيا القدرة عمى نقل شرور الحسد عبر زفراتيا (34)والتنفسية
 أو جيازىا التنفسي بشكل عام. 

ت األخيرة من وصفو لتحول أجالوروس بين العقابين؛ يمزج أوفيديوس في األبيا     
عقاب ميركوريوس ليا حين حوليا إلى حجر، ألنيا لم تسمح لو بالدخول إلى ىيرسي، 

 وتأثير ربة الحسد عمييا، فوصف أجالوروس بأنيا:
"nec conata loqui est nec, si conata fuisset, 

vocis habebat iter: saxum iam colla tenebat, 

oraque duruerant, signumque exsangue sedebat; 

nec lapis albus erat: sua mens infecerat illam." 

                                                  (Ov. Met. 2. 829-832) 

 لم تحاول أن تنطق، وحتى لو حاولت لم يكن "
 فعل،صوتيا ليجد مخرًجا. التحجر قد تممك من رقبتيا بال
 وفميا قد تحجر. فجمست تمثااًل بال حياة،
 لم تكن حجًرا أبيض، فعقميا جعمو داكن."

عدم قدرة  يوس عمى نقطتين؛ النقطة األولى ىيوىنا كان تركيز أوفيد      
أجالوروس عمى التحدث، وىي نتيجة طبيعية النسداد قنواتيا التنفسية، كما أنيا في 

خالل وصف أوفيديوس  ببنت شفوالتي لم تنبس  الحسدالوقت نفسو تتشابو مع ربة 
ليا، ولكنيا كانت تيميم بحقد وخبث. أما أجالوروس فقد فقدت اآلن القدرة عمى 
الكالم، فمن تستطيع أن تتفوه بأمور خبيثة تفسد بيا عالقة ميركوريوس بييرسي، ولعل 

متعمقة بسوء ميركوريوس تعمد أن يفقدىا القدرة عمى الكالم؛ ألن أخطاءىا معو كانت 
استخداميا لمكممات كما سبقت اإلشارة، ولذلك فإن عدم قدرتيا عمى الكالم تبدو عقاًبا 

                                                           
 ،ىااجالوروس الحيوية والتنفسية ىو أوردتيا ورئتألعل ما يعنيو أوفيديوس في حديثو عن قنوات  -34

، كما (Ov. Met. 2. 824)دتيا فقد ذكر فيما سبق أنيا أصبحت شاحبة بانسحاب الدم من أور 
 .(Ov. Met. 2. 801)ذكر أن سم الحسد قد تسمل إلى رئتييا 
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ليا عمى عدم التزاميا بكممتيا معو، ولقسوة قمبيا تجاه كمماتو التي الطفيا وتممقيا بيا، 
وِلَما نطقت بو من أنيا لن تسمح لو أبًدا بالمرور إلى حجرة شقيقتيا، وعقاًبا كذلك 

 مى تفكيرىا في أن تشي بو وبييرسي إلى والدىا، فقد ذكر أوفيديوس أنيا:ع
"saepe velut crimen rigido narrare parenti;" 

                                              (Ov. Met. 2. 813) 

 "كثيًرا ]ما أرادت[ أن تقص ]األمر[ عمى أبييا الصارم كما لو كان جريمة؛"
لنقطة الثانية التي ركز عمييا أوفيديوس فيي تحول أجالوروس إلى حجر أما ا     
، فالحجر في حد ذاتو ضمانة أخرى لصمتيا، والتحجر ىو جزاء اختارتو (35)داكن

لميركوريوس أنيا لن تتحرك من مكانيا حتى يغادر ىو المكان  لنفسيا حينما قالت
حوليا ميركوريوس إلى  ، وبذلك(Ov. Met. 2. 816-818) الوصول إلى ىيرسي دون

                                                           
، ومن األمور التي أسباب التحول إلى حجر كانت عقاب اآللية ألعدائياأن  ذكر إرفينجي -35

ذا ُطبق ما ذكره إرفينجو  ،خداع البشر لياو نيا، ئو تدخل البشر في ش استدعت عقاب اآللية ىو  ا 
اطمعت عمى سر مينرفا المخبأ بداخل السمة، ثم استفسرت من  يتضح أنيا ة أجالوروسعمى قص

. ، أي أنيا تدخمت في شئون اآللية في أكثر من موقفميركوريوس عن أسباب تواجده بالقصر
 .خمفت وعدىا مع ميركوريوس، أي أنيا خدعتو، وبالتالي استحقت أن تتحول إلى حجر كما أنيا

مثل أو الشعور لحياة اتحول البطل أو البطمة إلى حجر ىو فقدان  لةدال ويضيف إرفينج أن
بناء عمى ما و  .سموك البشريالسوء عمى العقاب المناسب ىو كان التحجر  ناًء عميوالحجر، وب

الرمز األخالقي الذي يقدمو أوفيديوس في قصة ىذا ىو  يذكره إرفينج يمكن استنتاج أن
، ومن ثم الفتاة أفقدىا مشاعر األخوة الطبيعية تجاه شقيقتياأجالوروس، فالحسد المتوغل بداخل 

  كان من المناسب ليا التحول إلى حجر. انظر في ذلك:
- Irving 1992, 139, 141, 143.  

ويستعممون عن  ،كذلك وسيمة لتكون القصة عبرة وعظة لمن يرون الحجركان التحجر لعل و  -
لفتيات الصغيرات اعظ ىدفت لو التراث األتيكي قصة أجالوروس في  أن إذ يذكر ديمون ،قصتو

 انظر في ذلك:عميو.  ؤتمن  لكي ال يفتحن أي شيء يُ 

- Dillon 2002, 59. 
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Battus  حجر مثمما فعل مع باتوس
. كما أن التحجر يضمن كذلك توقف الحسد (36)

عند ىذا الحد، فأجالوروس اآلن ال تتحرك وال تنظر وال تتنفس أي أنيا فقدت كل 
من خالليا الحسد، واألىم من ذلك ىو أن التحجر داللة  تنقلالوسائل التي يمكن أن 

ساس، أي أنيا فقدت المنبع الذي يخرج منو الحسد. أما لون الحجر عمى فقدانيا لإلح
الداكن الذي تحولت إليو فيو يتعمق بالظممة التي اتصف بيا منزل ربة الحسد، وبالسم 
األسود الذي أصابت بو أجالوروس، كما جاء متناسًبا جدًّا مع ظممة قمب أجالوروس 

 . (37)بعد أن أصيب بالحسد

                                                           
أحد عدا شاىده ي أخفاىا، ولمو  Apolloتحكي قصة باتوس أن ميركوريوس سرق ماشية أبوّلو  -36

بل أن يتخير أحد وطمب منو أال يفصح عن أمر الماشية مقا ،باتوس، تحدث إليو ميركوريوس
، وأشار ووعد بأال يفصح عن السر إال إذا تكمم الحجر أواًل  باتوسوافق فالعجول ويأخذه لنفسو، 

وسألو عن  يو، فذىب ميركوريوس وتخفى في صورة شخص آخر وعاد إلإلى أحد األحجار
ان من فما ك ،اشيةممكافأة لو، فأخبره باتوس بمكان ال اأن يعطيو بقرة وثورً  مقابلالماشية 

باتوس  تاتتشابو قصو  .(Ov. Met. 2. 676-707) ميركوريوس إال أن حولو إلى حجر
اطمعتا عمى سر إليي؛ فباتوس رأى ميركوريوس وىو يمر أجالوروس في أن الشخصيتين و 

بالماشية المسروقة، وأجالوروس رأت ميركوريوس وىو في طريقو إلى ىيرسي. كما تميزت 
ورغم أن ميركوريوس قد  ،ما ءميركوريوس مقابل شي اساعد قدشخصية كل منيما بالجشع، ف

إال أن حقق ما جاء عمى  و، إال أنيما لم يمتزما بكممتيما معو، فما كان منأعطاىما ىذا المقابل
وأجالوروس ألنيا اختارت أال  ،فباتوس ألنو ضرب مثااًل بالحجر ؛إلى حجروحوليما  لسانيما

وبذلك يكون ميركوريوس قد استخدم ما تفوىا بو من  ر،أي أنيا مثل الحج تتحرك من مكانيا
 حوليما إلى حجر ليضمن صمتيما إلى األبد. انظر في ذلك: نفسو كممات ضدىما، وفي الوقت 

- Davis 1969, 35-36, 39; Fredericks 1977, 246; Irving 1992, 145; Liveley 2011, 
40, 41; Glinski 2012, 52-53.   

ن المون أن المون الداكن يعبر عما ىو شرير وسمبي، و أو عمى الرغم من يرى بكستون أن -37
يجابي، إال أنو ال يمكن االعتماد عمى ذلك بدقة؛  األبيض عمى النقيض منو يعبر عما ىو جيد وا 
ألن ىناك الكثير من االستثناءات، وعميو فإن السياق الذي يظير فيو المون ىو الذي يحدد 

 انظر في ذلك:بالسمب، ويتفق كاراكانتزا معو في الرأي.  رمزيتو، إما باإليجاب أو
- Buxton 2010, 3-5; Karakantza 2010, 16-17, 23-24. n. 13. 

، فشخصية كريوسا رأي بكستون السابقتمثل تطبيًقا عمى  مالحظة لعمياسيروبولوس ويعرض  - 
Creusa  بيديس ييور الشاعر التراجيدي عندEuripides (480.ق.406 -ق.م).يرتبط موتيا  م
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السابق الدور القوي والفعال الذي لعبو الحسد في أحداث يتضح من العرض      
قصة أجالوروس من بدايتيا إلى نيايتيا؛ فقد استطاع أوفيديوس أن ينقل ىذ الدور 
إلى القارىء من خالل وصفو الدقيق لمشاعر كل من مينرفا وأجالوروس ودوافعيما، 

حين س عميو حيوية ومن خالل تجسيده لربة الحسد، ذلك التجسيد الذي أضفى أوفيديو 
صور ربة الحسد في صورة سيدة، وقدم لمقارىء وصًفا دقيًقا لمنزليا، ولصفاتيا 

الفتاة في الجسدية والنفسية ولتحركاتيا، وأخيًرا لتأثيرىا في أجالوروس، بحيث ظيرت 
. وما يؤكد قدرة أوفيديوس (38)صورة نموذج بشري قد تحول إلى نسخة من ربة الحسد

في تجسيده لربة الحسد، ىو أن القارىء لم يكن ليتخيل تأثيرىا عمى عمى بث الحيوية 
أجالوروس إذا لم يتخيميا ىي نفسيا، وبذلك يمكن القول بأن أوفيديوس استطاع أن 

، وربما ليذا السبب ُوِصف (39)يخمق صورة مرئية لربة الحسد في مخيمة القارىء
                                                                                                                                                    

-Eur. Med. 1161)ىا ءبالمون األبيض وليس األسود، نتيجة لشحوبيا بعد أن فقدت دما

 : انظر في ذلك. 1174)
- Syropoulos 2010, 80-81.  

أوفيديوس يتضح أن الظممة التي صاحبت موت ما ورد عند النقاد مع  وعن ما عبروبمقارنة  -
ىا أثناء تحجرىا، فكان األنسب ءىي األخرى فقدت دما أجالوروس مناسبة لمموقف، ولكن ألنيا

ليا أن تتحول إلى حجر أبيض المون تعبيًرا عن شحوبيا، وحين خالف أوفيديوس ذلك بتحويميا 
 . إلى حجر داكن المون، كان يؤكد بذلك تأثير ما أصيبت بو روحيا عمييا حتى بعد موتيا

، ثم في النياية ظير وذلك في تصوير ربة الحسد رى فانثام أن الحسد ظير في البداية معزواًل ت -38
 متجسًدا في ضحيتو البشرية أجالوروس. انظر في ذلك: 

- Fantham 2004, p. 111. 
 يأمام عين معنوية وغير المجسدةتحدث بعض كتاب اليونان والرومان عن تصوير األشياء ال -39

تباره نموذًجا من كتاب باع ق.م.Aristoteles (384-322 ) أرسطوالفيمسوف ، فلمتمقيا
واقعية عمى الوصف  يإن استخدام المجاز، والتعبيرات المناسبة، والكممات التي تضف اليونان قال

 المتمقي يكل ىذا يساعد عمى تكوين صورة أمام عين ،مثل التعبير عن الجماد كأنو متحرك

(Arist. Rh. 3. 11. 1-4) . ميانوس يكوينتأما الناقد الرومانيQuintilianus   م. 30)حوالي–  
باعتباره نموذًجا من كتاب الرومان فتحدث عن تصوير األشياء المعنوية وغير  م.(100قبل عام 

المجسدة بحيوية شديدة حتى تبدو واقعية أمام أعين المتمقي، وقال إن اليونان سموىا "الخيال أو 
ن "visiones" ، بينما سماىا الرومان "صور مرئية أو عقمية""ϕανηαζίας"التصور"  ، وا 
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لذي تفوق فييا عمى نفسو في دقة تجسيدىا بأنو األكثر تألًقا بين تجسيدات أوفيديوس ا
 . (40)التركيب، وبراعة المغة

عمى تطور التجسيد في  ولعل نتيجة ذلك ىي أن أوفيديوس أصبح لو بصمتو     
األدب األوغسطي بشكل خاص، واألدب القديم بشكل عام؛ فالصورة التي صاغيا 

د، فقد أثر أوفيديوس لربة الحسد يبدو أنيا أصبحت شعاًرا ليذا الشعور فيما بع
أوفيديوس من خالل تجسيده لمحسد عمى بعض األعمال الفنية واألدبية في عصر 

 .(41)النيضة
ىكذا عرض أوفيديوس شعور الحسد بالقصة في شكل ثالثي، ربما يمكن        

عن الحسد "مثمث الحسد"، فالضمع األول ىو شخصية مينرفا التي تعبر  تسميتو بــ
الحسد الذي ينشأ حين نوعين من أنواع الحسد؛ األول ىو اإلليي لمبشر، والتي تعرض 

ينال أحدىم خيًرا ال يستحقو، والنوع الثاني ىو الحسد الذي يظير حين ينال شخص 
بعينو خيًرا، بينما ال يتمنى الحاسد أي خير ليذا الشخص تحديًدا. أما الضمع الثاني 
                                                                                                                                                    

ن  الشخص الذي لديو قدرة حقيقية عمى الوصف الدقيق يمتمك قوة تأثير كبيرة عمى المشاعر، وا 
الحيوية الناتجة عن الوصف الدقيق الواقعي سميت عند اليونان "التصوير الحيوي" 

"ἐνάργεια" ، "بينما أطمق عمييا شيشرون "اإليضاح"illustratio"  "و"الوضوح أو التميز
"evidentia"فإن الكاتب ال يسرد األحداث بقدر ما يعرض مشيًدا حقيقيًّا،  ، ووفًقا لذلك

. (Quint. Inst. 6. 2. 29-32)والمتمقي ستثار مشاعره كما لو كان شاىًدا عمى حدث حقيقي 
 لمزيد من التفاصيل عن حيوية الوصف انظر: 

- Quint. Inst. 8. 3. 61-81, 89. 
 كذلك:  عن حيوية الوصف انظر -

- Zanker 1981, 297-311; Webb 1997, 112-127; Chaniotis 2013, 209-212.  
 انظر في ذلك: -40

- Solodow 1988, 200-202. 
 لمزيد عن حيوية الوصف عند أوفيديوس في قصة أجالوروس، وتجسيده لربة الحسد انظر:  -

- Tissol 1997, 66-67; Hardie 1999, 96-97; idem 2002, 5-6, 231-233, 238; 
Lowe 2008, 414-435.  

 عن تأثر الفن واألدب في عصر النيضة بتجسيد أوفيديوس لمحسد انظر:  -41
- Chappell 1975, 97; Munjic 2007, 257-261; Hardie 2009, 109, 114-115; idem 

2014, 294. 
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لك النوع من الحسد من "مثمث الحسد" فيو ربة الحسد نفسيا، والتي تعبر عن ذ
المباشر، أي الحسد لمجرد رؤية أي خير أو أي تميز لدى اآلخرين. كما مثمت 

بعدما تصيبيا ربة الحسد شخصية أجالوروس الضمع الثالث من "مثمث الحسد"؛ فيي 
توجو الحسد الموجود بداخميا صوب شقيقتيا تحديًدا، وىي بذلك تعبر عن ذلك بدائيا، 

يتوجو صوب شخص بعينو، والذي سبق وظير لدى مينرفا. النوع من الحسد الذي 
ولقد استطاع أوفيديوس أن يتنقل بسالسة وميارة بين األضمع الثالثة موضًحا دور 
الحسد بالقصة، بحيث يبدأ الحسد بمينرفا التي تقرر أن تعاقب أجالوروس، وتذىب 

الحسد، فتحسد  في طمب مساعدة ربة الحسد التي تستجيب لطمبيا، وتصيب الفتاة بداء
الفتاة شقيقتيا عمى سعادتيا المستقبمية مع ميركوريوس، وبناًء عمى ذلك ترفض السماح 

ول إلى حجرة شقيقتيا، فيعاقبيا بأن يحوليا إلى تمثال حجري مظمم. ومن لألخير بالدخ
الجدير بالذكر أن أوفيديوس يترك نياية القصة مبيمة، فميركوريوس الذي طمب 
مساعدة أجالوروس في الوصول إلى ىيرسي، تنتيي القصة من دون أن يصل إلييا، 

وروس، ولعل أوفيديوس يريد حتى بعدما تغمب عمى العائق الذي كان يواجيو وىو أجال
من ىذه النياية أن يدرك القارىء أن حسد أجالوروس أتى بمفعولو، ومنع ميركوريوس 

 وىيرسي من المقاء.  
وعمى الرغم من أن أوفيديوس قد تأثر بالسابقين عميو في بنائو لقصة      

موىبتو أجالوروس، وتجسيد ربة الحسد، واستفاد مما قدموه، إال أنو أضاف إليو من 
 رت كما لو كانت من ابتكاره الخاص.حتى أصبحت قصتو ليا طابعيا المميز، وظي

بين بعض األجناس األدبية في قصتو، من خالل وجود لمسات أوفيديوس كما مزج 
ممحمية بيا، حيث ظيرت أجالوروس في صورة بطمة تعاني عمى أيدي الربة مينرفا 

ليجية وبعض التفاصيل  واإللو ميركوريوس، كما توجد بالقصة لمسات كوميدية وا 
المثيرة لمرعب. ولعل ىدف أوفيديوس من ىذا المزج ىو أن يجذب انتباه قارئو؛ فمكي 
ال يصيبو الممل من القالب الممحمي لمقصة أدخل إلييا قصة حب ممزوجة بالطابع 
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اإلليجي؛ ولكي ال يصاب القارىء بالرعب من أوصاف ربة الحسد أدخل بعض 
 ميدية. الممحات الكو 

بيذا يتضح دور الحسد بالقصة، وبراعة أوفيديوس وذكاؤه في عرض الحسد      
 وتجسيده. 
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