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-Invidia )II.760 "ال���"إنف���ا  ل�����ات م�از�ة، ص�ر أر�ع ی���� دی�ان ال���الت ألوف��ی�س :الملخص

وفاما ) XI.583-656( Somnus" ال��م" وس�م��س) VIII.777-822( Fames" ال��ع"وفام��  ،)832

���ف أوف��ی�س ع� ب�اع�ه في ت���� ه�ه األف�ار و�ضفاء ال����ة عل�ها، ). Fama )XII. 39-63" ال�ائعات"

ق�ل أوف��ی�س، ن�ً�ا ألن ه�ه األف�ار ت��یً�ا م�  �ال�أك�� ال ���ل ه�ا. ولق� أب�ع ��ل� في ت���� مقار إقام�ها

ر، رغ� ذل�، تل� اإلشارات ال���اث�ة في ��ِّ ب�� أن ال�اع� �ُ . ال���دة س�� ت�اولها في ال��اث األدبي ال�اب� عل�ه

ل� ���� . ال��اث، م���ً�ا م�اه� م�سعة، اح�ل� ف�ها ه�ه األف�ار م�قًعا ف��ً�ا، ولع�� دوًرا مهً�ا في ت��ر األح�اث

  . غ�� �����دوس في ت���� م�ال إقامة ه�ه ال�����ات ال��از�ة أح�ٌ  ف��ی�سأو 

ته�ف ه�ه ال�رقة العل��ة إلى ت�ل�ل شامل له�ه ال�����ات ال��از�ة األر�عة، وس�ق�م �ع�ض ما ورد في ال��اث 

ل�ل  أوف��ی�س وعق� ت�ل�ل وت����. أوف��ی�س فياألدبي ��أن ه�ه ال�����ات مع إلقاء ال��ء على تأث��اتها 

ون��� في ال�ق� ذاته �ع� ف��ة م��دة م� ه�ه األف�ار، نق�م ب�راسة و�ائفها في ال��ه� ال�� وردت ��ه، 

  .ال�قارنات ب�� األف�ار األر�ع

  ال�����، األف�ار ال���دة، أوف��ی�س، ال���الت :ال�ل�ات ال�الة
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Abstract: Ovid’s Metamorphoses haveifour set-pieceiscenes iniwhich personifications, 
and theirieffects, are depicted atilength: Invidiai“Envy” (II.760-832), Famesi“Hunger” 
(VIII.777-822), Somnusi “sleep” (XI.583-656) and Fama “Rumour” (XII. 39-63). 

Ovid revealed his ingenuity inidescribing and enliveningithese abstract ideas. He also 
excellediin depicting ofitheir locus. This certainly does not represent aniinnovation from 
Ovid, as theseiabstract ideas wereialready dealt with in the previousiliteraryiheritage. 
Nevertheless, the poetideveloped these scattered allusions in the heritage, devising 
wideriscenes, in which theseiideas occupied a unique position, and played a significant 
roleiin the developmentiof events. No one before Ovid describedithe locus of 
theseiallegoricalipersonifications except Hesiod.  

This paper aims to offerian overall analysisiof theseifour allegorical personifications, 
andiillustrate whatioccurred in literary heritage regarding these personificationsiwhile 
underlining their effectsion Ovid. Afterianalyzing Ovid’s description of each one of 
these abstract ideas, weiwill study theirifunctions in the scenes in which they appear, 
andiat the sameitime, we will make some comparisonsibetween the four ideas. 
Keywords: Personification, abstract ideas, Ovid, Metamorphosis 
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 ،)Invidia )II.760-832 "ال���" �اإنف�� ،�����ات م�از�ةل ص�ر وف��ی�س أر�عأل الت���ّ دی�ان ال ��ی��

 "ال�ائعات" فاماو  ،)XI.583-656( Somnus" ال��م" وس�م��س )Fames )VIII.777-822 "ال��ع"فام�� و 

Fama )XII. 39-63(دة و�ضفاء ال����ة عل�هافي ت���� ه�ه األف�ار ال���  ���ف أوف��ی�س ع� ب�اع�ه. ١، 

ن�ً�ا ألن ه�ه األف�ار  ،م� ق�ل أوف��ی�س ت��یً�ا ه�اال ���ل �ال�أك�� . �هاإقام مقار ت����في  ��ل�لق� أب�ع و 

في  ال���اث�ة اإلشاراتتل� ، رغ� ذل�، ب�� أن ال�اع� ���ر .�هفي ال��اث األدبي ال�اب� عل س�� ت�اولها ال���دة

 ل� ����. ولع�� دوًرا مهً�ا في ت��ر األح�اث ،اف���ً م�قًعا  األف�ار� م�سعة اح�ل� ف�ها ه�ه ، م���ً�ا م�اهال��اث

ال��م  إلهال�� أشار إلى م��ل  ،�����دوسغ�� أح� ، ال��از�ة ه�ه ال�����اتل إقامة ام�في ت���� أوف��ی�س 

   .في أن�اب اآللهة Ὕπνος ه����س

 في ما ورد �ع�ضخاللها ق�م �، وسال��از�ة األر�عة مل له�ه ال�����اتت�ل�ل شاته�ف ه�ه ال�رقة العل��ة إلى 

أوف��ی�س  ����توعق� ت�ل�ل  .أوف��ی�س فيإلقاء ال��ء على تأث��اتها مع  ��أن ه�ه ال�����اتال��اث األدبي 

 �ع�ذاته  في ال�ق�ون���  ال�� وردت ��ه، ��ه�الفي  ق�م ب�راسة و�ائفهان م� ه�ه األف�ار، ف��ة م��دةل�ل 

  .األر�عب�� األف�ار �قارنات ال

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

أف�د لها ف��ي  .�ل مفه�م ���فةب ت�عل�م���ة لإله��ام  ف�ه�ت ��ا�ات ،ال�اح����ع� اه��ام ال����ة �ه�ه ال�فا��� ال���دة  ح��� ١

)Feeney, DenisiC. The Godsiin Epic, 1991, 241-249 ( ال��ء على ال�����ات األدب�ة ق�ل  إلقاءت�ع صف�ات، و�ع�

 –وعلى فاما  –مع ال�أك�� على ف��ة ال�ؤ�ة في ال��ه�  - م�لً�ا ال��ء على إنف���ا ،أوف��ی�س، أشار إلى ال�����ات األر�ع ال��از�ة

ك�ا أن م�اه�ة ت���ل . ً�ا في االع��ار دورها ال���اشع�� ومغ�� م�ان ال��ه� في ه�ا ال��ضع �ال���ی� م� ال�ل��ةآخ

)Tissol,iGarth. The Face of iNature, 1997 ( في ه�ا ال��ض�ع ت��یً�ا ت��و مه�ة م� خالل ت�ل�ل ال���فة ال�وائ�ة وال���اشع��ة

فهي ت��� م� خالل اإلشارة إلى ال�فا��� ) Hardie, iPhilip. Ovid'siPoetics ofiIllusion, 2002(أما دراسة هارد� . ل�ل مفه�م

 Shiaele, Maria. “Personification in Ovid's(ث� تأتي أ��وحة ال����راه ل�ار�ا ش�ایلي . األر�ع، على مع�ى وم���ن ال�����ات

Metamorphoses, 2012 (وأسل�ب أوف��ی�س ال�ع��، تق�م ب�راسة ت����ات أوف��ی�س ل��  ال�ي عالوة على معال��ها ل����ة

ك�ا تق�م ال�اح�ة ب�راسة االت�اه ال��الي وال�اللة ال�وائ�ة . �اع��ارها م�اه� م��قلة ول�� �أج�اء ال ت���أ ع� اإل�ار العام ل�ی�ان ال���الت

. وفام�� وس�م��س وفاما تق�م ب�راسة لغة وأسل�ب أوف��ی�سوأ�ً�ا م� خالل إب�اء وجهات ال��� ح�ل إنف���ا . في ت���� ال�����

��اف إلى تل� ال�راسات، �ع� األوراق العل��ة ال���لفة ال�ي تع�ي �ل واح�ة م�ها ب�راسة أح� تل� ال�فا��� دون ر��ها �ال�فا��� 

  .�ه ال�����اتولق� أم�ت�ا ه�ه ال�راسات ��ل��ة مه�ة أسه�� في م��� م� ال��ل�ل وال��اق�ة له .األخ�� 
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  Invidia "ال���"�ا إنف��

   :�اإنف��وردت ��ه ق�ة ال��ه� ال�� 

. ١جالوروسأم����ر��س وه��سي و  مشھد سیاقفي أوفیدیوس  "تحوالت"في  Invidia �اإنف���أتي ال��ی� ع� 

 ،� ال���ل ل�����ر��س لل�واج م� ش��ق�ها، ه��سيأن ت�هعلى فق� وافق� ، دور ال���لة وروسجالأ��ه تلع� ال�� 

ال�ي �ان� س���ق� ال�فاج�ة �عادة الل�� . ن��� ذل� اإللهه�ا م�  ق�ر ���� م� ال�ه� على مقابل ال���ل

 اإللهة ح���ةأثارت  ،ب��وة ض��ةوفي نف� ال�ق�  م����ر��س وه��سي،�ل م� ع�فان �الف�ز �جالوروس أل

" ال���" �اإنف��وق�رت الل��ء إلى  ،اس��ا�� ح�ًقا وحقً�ا عل�ها ،�٢م وفاء الف�اة ال�اب� لهات���ت ع ، ال�يم����فا

Invidia م�اثل �صف تف��لي ب�ه �، و�عل����ها�ق�م أوف��ی�س وصًفا د��قا  ال�يو ، لل���ل على خ�ماتها

ث� ، قل�ها �ال�ق� وال���ن ت�أل أجالوروس وأس��مها في ص�ر  ت�ف�أن  �اإنف�����فا م� ��ل�� م. ذاتها �انف��إل

وقع� عل�ه ع��اها إلى أن  م����فا م�م�ة في ���قها �ل ماوام� ألتل��ة  �اإنف�� ان�فع�. ال��ان اإللهةغادرت 

 ،�انف��م�ا�قة إلن��ة ج�ی�ة  إلى ف���ل� أجالوروس. س��مها في ص�رها �إلى ب�� أجالوروس ونف�وصل� 

س��� عل�ها ح�� ش�ی� قادها إلى ح� م�ع م����ر��س م� ال�خ�ل إلى غ�فة . أل� م� ف��ة سعادة ش��ق�ها�ت

  :وت�حي ال��ارة ال�ال�ة ب���� أجالوروس �����ها. رغ� االتفاق ال�اب� ب��ه�ا ،ه��سي

“hinciego me nonisum nisi te moturairepulso.”  3   

"ح�ى أ�ع�ك ع� ه�ا أب�ح م�انيل� "  

�ع�� ش����ها  ، ال��األس�د�ن لإلى ح�� م�لي �ال ذات ال��ان، ، في����ها إذ �ق�م م����ر��س

  .م�خً�ا ال��داو�ة ال�ي اك����ها

  :ال��روث األدبيو  �اإنف��

�ق�م ل�ا . ٤وف��ی�سأل "���التال"في دی�ان  ت����هااألر�عة ال���دة ال�ي ت�  األف�اراألولى م� ب��  �اإنف��ع� تُ 

 ت����ها ع�����ه تفصیلیًا وموسعًا  ت���ً�ا في ال��اث األدبي ن��ال . ها���للو  لها شامًال أوف��ی�س وصًفا 

وم� ال��جح أن  ،ت��يالفي األدب�� ال��ناني وال ةم��� ف��ةب�صفها  ،�اإنف��إلى ه�اك إشارات �ال��ع  .أوف��ی�س

 ��تل� �ة ال���، اإلشارات في �ع� األح�ان م��د مالح�ات ����ة لف�ت��ل ه�ه . بها عل��ان على أوف��ی�س 

إضافة م� خالل ت�اًما ات واض�ة ت���� ت����إلشارات ه�ه ا ، وفي أح�ان أخ�� �ان�واض�ة ��ه ال����� ف��ة

      .�ع� ال�فاص�ل

                                                        

 :ع� م�ه� أنف���ا، ان��  ١

Dunstan M. Lowe, "Personification Allegory in the Aeneid and Ovid’s Metamorphoses," Mnemosyne 61 
(2008): 425-427. 

2 Ovid. Met. II. 755-57. 

3 Ovid. Met. II. 817. 

4 Ovid. Met. II.760-805. 
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 ���لوال�� ر��ا  ���لوصًفا م���ً�ا ل ع�� �����دوس ن�� ،ال����ةات غ�� ال����� ال��� في �ع�وع�� 

  :١م�ادر أوف��ی�س أح�

      “ζῆλοςιδ’ ἀνθρώποισινιὀιζυροῖσινιἅπασιν 

δυσκέλαδοςικακόχαρτοςιὁμαρτήσει,ιστυγερώπης.”  2  

 والق���ة ال�ق�دة الل�ان سل��ة ال��� س��اف�"

  ".ال��� م� ال��ساء كل

الف��ة ) δυσκέλαδος, ικακόχαρτος, στυγερώπης(س���مها �����دوس ال�فات ال�الث ال�ي ال ��ِّ تُ 

ع��  �اإنف��ل الق�ام ال�ئ�� ل�صف ��ِّ أن ه�ه ال�فات تُ ������ا الق�ل و  ."ال���الت"في  �Invidiaا �نف�إل األساس�ة

 فاألب�ات .�انف���اع��ارها س�ات أساس�ة إل ،له�ه ال�فات ال�الثة مف�ًال �ق�م وصًفا ، وال س��ا أن ال�اع� أوف��ی�س

  :ع�� �����دوس )سل�� الل�ان( δυσκέλαδοςة �فالوتع��  �اإنف��ال�ال�ة ت��� ال�� ال�� �ق��ه ل�ان 

                                      “videtiedentem 

vipereasicarnes, vitiorumialimentaisuorum.”  3  

  "آلثامها�غ�اء ، يفاعاأل م� تل�ه� ل� وهيفي ال�اخل  )م����فا( هاشاه�ت"

“linguaiest suffusaiveneno.”  4  

"زعاًفا �ق�� ل�انها سً�ا"  

 في ت��فات أ�ً�ا ت��لى فإن ه�ه ال�فة، κακόχαρτος بالحقد ζῆλοςال��� �����دوس  و��ا وصف

  :ع�� أوف��ی�س في األب�ات ال�ال�ة Invidia �اإنف��

“risusiabest, nisiiquem visi movereidolores.”  5  

 ".اآلالم �عانيإال ع�� رؤ�ة م�  ،ال ت�ه� اب��ام�ها أبً�ا"

  “sed videtiingratos intabescitqueividendo 

successusihominum carpitqueieticarpituriuna.”6 

ها نإ ،رؤ��ه� وت�اب �اله�ال ع�� ق��له، ���� ال أمً�ا ال�جال ن�احات ت�� "

  ".ت��� على نف�ها وعلى غ��ها في ذات ال�ق�

“Illa deamiobliquoifugientemilumineicernens 

                                                        
1 JenniferiJ. Moore-Blunt,  A Commentaryion OvidiMetamorphoses II  (J. C.iGieben: Uithoorn, 1977), 
i154 

2 Hes. Op. 195-96. 

3 Ov. Met. II. 768-69. 

4 Ov. Met. II. 777. 

5 Ov. Met. II.788. 

6 Ov. Met. II.780-81. 



  وف��ی�سأل  في دی�ان ال���التال����� 

 

  ٢٣٥ 
 

“murmuraiparvaideditisuccessurumqueiMinervae 

indoluit.”  1  

  وأص�رت ه�ه�ات ،�لِّ وهي ت�َ  �ع�� ال���ةإلى اإللهة  �اإنف��ون��ت "

 ".م� ن�اح ل�����فا ما س���ق�على  ت�ع� �ال���ةهي و  ،خاف�ة

             “vixqueitenet lacrimas, quiainil lacrimabileicernit.”  2  

  ".ما ی�ع� على ال�م�ع � ، ألنها ل� تع� ت� دم�عها��ح  �ال�اد ت����ع �كان"

في �ل م�ة ت���ف ف�ها أن ش�ً�ا  Invidia �اإنف��وه��ا ی�� ال�أك�� ب��اعة على ال��اع� ال�ل��ة ال�ي تغ�� 

ح��  ،��oxymoronل أوف��ی�س إلى ح� ال��الغة م� خالل ال��اق� ال�اه�� . ��� ��الة ن�اح أو سعادة

 شيءأ�  وال�ي ت��� عادة إ�قاف ت�اق� دم�عها ع�� رؤ�ة األح�اث ال�ع��ة�اول ��ع��ة �الغة وهي ت �اإنف�� ص�ر

 ال��رة ال�ل��ة ت���لو  وجهها إال ب�ؤ��ها آالم اآلخ���،وعلى ال����، فإن االب��امة ال ت�ت�� على  .ال�م�ع ع�ا

ل�فة �����دوس  ال����ل ال�ف��� مع �ت��اف ي�وال ،الق���ة ت���� ه���ها خالل م� Invidia �انف��إل ت�اًما

στυγερώπης  =)ة�مالمح قاس له ش��(: 

“palloriin ore sedet, maciesiinicorporeitoto. 

nusquamirectaiacies, liventirubigineidentes, 

pectoraifelleivirent, lingua estisuffusaiveneno;  

risusiabest, nisiiquem visiimovereidolores.”  3  

 و�لف اله�ال ج��ها �له الّ���ُب قَ��اتها، �غ�ي"

 ،وأس�انها داك�ة الل�ن ��� تعف�ها ،ل في ع���ها�َ وث�ة حَ 

 ،�ق�� ل�انها سً�ا زعاًفاو ، �غ��ة�ال يءمل وقل�ها

 ".م� �عاني اآلالم ع�� رؤ�ة إال ،أبً�ا ال ت�ه� اب��ام�ها

ش��ب وجهها ون�افة : ذل� �اإلشارة إلى س�اتها ال����ة، و �انف��ت��ل أب�ات أوف��ی�س ه�ه وصًفا مف�ًال إل

ولق� . و��اب اب��ام�ها ،ول�انها ال�� �ق�� سً�ا ،�ال�ق� ال���لئوص�رها  ٤،ة�س�انها العفأو  ،ع���هاوَحَ�ل  ،ج��ها

                                                        
1 Ov. Met. II. 787-89. 

2 Ov. Met. II. 796. 

3 Ov. Met. II. 775-77. 

  :قارن ، invidia ف���اع� أس�ان إن ٤

Hor. Epod. VΙ.15; S. ΙΙ.1.76-78; Ep. Ι.14.38; Ι.18.82; ΙΙ.1.150-151; Ov. Tr. ΙV.10.123-124; Ter. Eu. 410-
412. 

  :وان��

Maria Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses: Invidia, Fames, Somnus, Fama” (PhD diss., 
University of Leeds, 2012), 30. 
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ون�ح بل  ،أمام�ا�ا إنف�� و�أن�ا ن�اه� ،اإللهة م����فا م� خالل ع��ي للقار�  شاملةص�رة ن�ح ال�اع� في تق��� 

     .ال�ائ� ال���ده�ا  االش���از م�وصف أوف��ی�س في أن ��عل�ا ن�ارك م����فا 

  :ل��ف��ل�� "���ف�ل����"في م��ح�ة  φθόνος وث�ة إشارة إلى ال���

“ἰδοὺιδέχου, παῖ· τὸνιφθόνον δὲιπρόσκυσον, 

μή σοιιγενέσθαιιπολύπον’ αὐτά, μηδ’ ὅπως 

ἐμοί τε καὶιτῷ πρόσθ’ ἐμοῦικεκτημένῳ.”
 1
               

  ال ��علها أ ول���هلب�ي،  خ�ها، �او ، هل�"

   ليَّ عم�ل�ا �ان�  و�اًال عل��ال��� 

  ".ح�زته ق�لي �ان� فيوعلى م� 

  

أك� وج�ب وال س��ا أنه  م�لقة،ال��� على أنه ی���ع �ق�رات  ،أب�ات فق� ةم� خالل ثالث ،س�ف��ل�� �ق�م

 �ي ه�اال �عو  .ه��اكل�� سهام وق�سه�ع� ح�ازته �ل���س ال��ارث �ال یل�� ب����ال�الة إل�ه واس��ضاءه �ي 

 ���φف  φθόνοςمع�� ال�اش��� �ف�ل�ن ��ا�ة خاصة وأن  - هت�����ال��ورة أن ال��� ه�ا مفه�م ت� 

  . ال����� ذل� إلىل�� ال�الة له ر��ا تل�ح  – صغیر

ع��  �انف��إلة س�ة رئ�� ،ش�� آخ� �د فعل على سعادةال�� �أتي � ،ال��اش� لل��� ���ل االس��فار   

ال�ال�ة ال�ي م�ت ال���عة  ال���ة ع�، ح�� ت��في م��لها �اإنف�� تغادر ع��ما ه�ا الفعل رد ی��لى. أوف��ی�س

الفعال في ه�ا ال��م�� �اس���ام أفعال م���ة ولق� أعل� ع� ال�ور . �أنفاسها ال�اَس وال��َن وال���ت لطختبها و

  .)proterit, 791,iexuritque ... carpit,792, polluit, 794(لل�عل�م 

 ��دن م� ب�� ع�امل ت���� ال��ی�ة إ �الوت�س � ی�  ،Persa" الف�اة الفارس�ة"ال��م���ة ���ح�ة الوفي    

 :invidia ل����ع� ال�ذائل وم� ب��ها ا

“Si incolaeibene suntimorati, pulchre munitumiarbitror. 

perfidia etipeculatus exiurbe et avaritiaisiiexulant, 

quarta invidia, quintaiambitio, sextaiobtrectatio, 

septimumiperiurium.”  2
                                       

  ،س���ن م���ة �الق�ر ال�افي) أ� ال��ی�ة(ا هأن ع�ق�أ ”

  ال��ان سل���ات ح���ة، �ل� �ان ل�

  ل�ه� ی ال��ی�ة،واالخ�الس وال��ع م� ال��انة  دتُ�� ول� 

  دسةاوال�م في ال�ال��� في ال��ت�ة ال�ا�عة وال���ح في ال�ام�ة 

                                                        
1 Soph. Phil. 776-78. 

2 Plaut. Persa 554-57. 
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  ".وال��� �ال���� في ال��ت�ة ال�ا�عة

ال�ي �أتي ال��� ف�ها في ال��ت�ة  ال���دة�الوت�س في ال�اقع �ل ه�ه ال�عاني  ���ِّ �ُ  ،�exulantاس���ام الفعل 

فإنه ���� في اع��ار ال���  ب�ات أوف��ی�س، و�ن �ان ث�ة ت�ا�هأمع  هاإلى ع�م ت�ابهول�� ���ر ال����ه  ،ال�ا�عة

invidia م� أخ�� ش�ور ال����ة.  

  :اإلع�اب���ع ب��ه و���  م� الالف� لل��� أن ب�و���ت��س في إشارته إلى ال��� ن��ه 

Quem modoifelicem invidiaiadmiranteiferebant,  

nuncidecimo admittorivix egoiquoqueidie.  1    

 ،ال��� ع�ابإ ل��ني م�ل ا أنا ال�� �ان�ا �ع���ون�ي سع��ً 

  .في ال��م العاش��ال�خ�ل �ال�اد ���ح لي  ناآل

أص��� ال ت��ح م�����ه ألن م�خً�ا،  �الهال��� أن ��و���ت��س غ�� ال��اش� ل عالنه�ا اإلم� خالل  ی����

 ج�ًءا م� صارت، أن سعادته اإلل���ةالق���ة م� خالل  ی��ح . م�ة واح�ة �ل ع��ة أ�ام�ها إالَّ له �ال�خ�ل ع�

 ��� إلىأوف��ی�س فه� ل�  اأمَّ . invidia ال��� ����ی��و أنه  admirante واس���ام اس� الفاعل. ال�اضي

  .اإلع�اب إ�الًقا في ن�ه

  :ل��ر����� "ال��واد�ات"ن��قف في ال��ا�ة ع�� م��ح�ة  ا لل���،ت����ً على ن�اذج ت���� وم� خالل ال��ور 

“ὦιΤυνδάρειονιἔρνος, οὔποτ’ιεἶ Διός, 

πολλῶν δὲιπατέρωνιφημὶ σ’ιἐκπεφυκέναι,  

Ἀλάστορος μὲν πρῶτον, εἶτα δὲιΦθόνου,  

ΦόνουιτειΘανάτου θ’ ὅσαιτε γῆιτρέφειικακά.”
 2
 

  س، ل���  اب�ةً ت���ار��س، ل��  ةسل�ل ، �اأن�ِ "

  :آ�اء ع�ی�ی� على ی� ت�ع�ع� ل���ي أعل� أن�

  ،"ل���ا"ف��ن�س ث� ، في ال��ا�ة "االن�قام"س��رالَ أعلى ی� 

  ".األرض �هار�َّ ال��ور ال�ي  �لو ، "ال��ت"ثانات�س و  "الق�ل"ف�ن�س و 

 

 فق� في يلى ه�ل��ان�روماخي إإشارة  ت���ح�� ، أوف��ی�سإللهام  ام��رً ل ��ِّ تُ ال ه�ه األب�ات  م� ال�اضح أن

ثً�ا سا�ًقا ل����� ال��� ع�� أل ��ِّ ه اإلشارة تُ ه� ورغ� أن ،وش�ور أخ��  Φθόνος "ال���"ف��ن�س ل اب�ةً  ها��ار عا 

  .�ه�أ� تأث��  ل��� لها فإنهاأوف��ی�س، 

الذي  RhetoricaiadiHerrenium ه������سلال�الغة " في ع�ل Invidiaال�اضح لل���  ال�������ه� 

  :ش���ون ل ینسبكان 

                                                        
1 Prop. II. 17. 11-12. 

2 Eur. Tro. 768-71. 
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“o virtutisicomes, Invidia, quaeibonosisequeris 

plerumqueiatqueiadeoiinsectaris.”  1                              

األخ�ار م� ال�اس دائً�ا  ��الف��لة، �ام� تالحق ةر��ق�ا ، �اإنف��أ�ا "

  ".ال�ان� األك�� م�ه�� أ�ً�ا ی�ت����و 

لألخ�ار  ةم��ه� �اع��ارهاوفي �ع� األح�ان للف��لة،  ةم�افقب�صفها شیشرون  عند Invidia �اإنف��ت�ه� 

�ع�  في �اإنف��� إلى أن ال�ي ت��م� ال�ل�ات ال��ای�ة  sequeris والفعل comes االس���و أن و� .م� ال�اس

أخ�� ���� الفعل  وم� ناح�ة .وال ت��ف ع� س�اتها ال�����ة �ل�ي ال��� ال�ع��ال هاتأث�� ل اال ��ن ق� األح�ا

insectaris  في ح�اة ال�اس �اإنف�����ها تأن اآلثار ال��م�ة ال�ي م� ال���� إلى.  

  :Invidentia ی���اإنف�� �اس���ام �ل�ة �اإنف�� �����ل �ل�ة "ع� ���عة اآللهة"ش���ون في ع�له  ون�� أن

“quod si ita est, Caeli iquoque iparentes dii ihabendiisunt 
Aether et iDies ieorumque fratersi et sorores, qui ia 
genealogia iantiques sic inominantur, Amori Dolus modus 
iLabor Invidentia iFatum Senectusi…; quos omnis iErebo et 
iNocte natos iferunt. Aut iigitur haec monstra iprobanda sunt 
iaut prima iilla itolenda.”

 2         

 Aether ���یأ ،Caelumال��اء  وال�� اع��ار ���� ك�ل�، األم� كان و�ذا"

 ،الق�ماء األن�اب عل�اء �ل� عل�ه��ُ  ال�ی� وأخ�اته�، و�خ�انه� آلهة، ،Dies د��و 

 ،Labor "ال�قاء"ب�ر الو  ،Dolus" ال���"دول�س و  ،Amor "ال��"آم�ر 

 "ال����خة"س������س و  ، Fatum"الق�ر"فات�م و  ،Invidentia "ال���"ی���ا �نف��و 

Senectus، ...  الل�ل"ن��� ال�ی� ق�ل ع�ه� أنه� أب�اء" Nox  و�ی����س

Erebus .ال��ع�� ت�اهل أو ال�ح��ة األفعال ه�ه ق��لإما  عل�� ��� ل�ل� 

  ".األوائل

فلق� أش�� إلى  .آلهة ال����رة األخ��  األس�اء وج��ع Invidentia ت��� فق�ة ش���ون ه�ه ت�اؤًال ح�ل اع��ار

وع�� . ث�ة اح��ال ���نها إلهةو�ال�الي  Caelumأشقاء وال�� ال��اء  أح� ا�اع��ارهه�ا  Invidentia ی���اإنف��

ل��� إلهة وال إن�اًنا، وال س��ا أن  فھي. Invidia �اإنف�� ال��� في ن� أوف��ی�س نالح� ع�م ت��ی� ���عة

  :إلهة�صفها ب Invidia �انف��إلم����فا �ان� مع�وفة 

“utqueideamividit.”  3
 

 "ع��ما شاه�ت اإللهة"

“ingemuitivultumqueideae adisuspiriaiduxit.”  4
 

  "وتأوه� �ع�� وق��� ج���ها �ق�ر تأوه اإللهة"

                                                        
1 Rhet.Her. IV. 36.9-10. 

2 Cic. Nat. D. III 44. 

3 Ov. Met. II. 773. 

4 Ov. Met. II. 774. 
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“illaideam…icernens.”  1
 

 .�ارت�ابن��ت إلى اإللهة 

�ان� م���ة على االم��ال ألوام�  �اإنف��ن ف�� ال�اضح أ ،�ا�نف��و  �فا�م��ب�� ه�اك مقارنة �ام�ة  وم� ث�َّ 

ال���، �اإلضافة  صا�ةإوق�رتها على   �Ιnvidiaانف��إلال��م�ة  ال���عةورغ� ذل� ومع األخ� في االع��ار . اإللهة

م� ال��جح أن ع�م وج�د تع��� دق�� لها . ال�م��ة�����ا ت���فها على أنها ت���ي لف�ة اآللهة  ،إلى وج�دها ال�ائ�

  .ق�ل أوف��ی�س ���� إلى ال��اوف ال�ي وردت في فق�ة ش���ون أعاله ��أنها م�

تفاص�ل مه�ة  ، ق�م� ألوف��ی�سال��� �����ل س�اب� أدب�ة ل��ِّ عالوة على أنها تُ  ،وه�اك إشارات م��دة

م�  ع�تأنها  م� ال�اضحو  ،ه����دوسال����ب ل Scutum درع ه��اكل��م� وت���ي له�ه الف�ة فق�ة . ومف��ة

  :م�ادر إلهام أوف��ی�س

“πὰρ δ’ Ἀχλὺςιεἰστήκει ἐπισμυγερήιτε καὶιαἰνή, 

χλωρὴιἀυσταλέηιλιμῷ καταπεπτηυῖα,                      

γουνοπαχής,ιμακροὶ δ’ ὄνυχεςιχείρεσσινιὑπῆσαν· 

τῆς ἐκ μὲνιῥινῶν μύξαιιῥέον, ἐκιδὲ παρειῶν 

αἷμ’ιἀπελείβετ’ιἔραζ’· ἣιδ’ ἄπλητονισεσαρυῖα 

εἱστήκει, πολλὴιδὲ κόνιςικατενήνοθενιὤμους, 

δάκρυσιιμυγδαλέη.”  2                                               

، خائًفة ����ة، تقف )ال��س(أخل�� كان� ) ��لاكعلى درع ه� (و�لى ج�اره� "

  ت���ر ج�ًعا، شاحً�ة، ضام�ة، 

  ت�� ی�یها، �اف�ها ال���لة ت��ار� أ، م��رم�انر���اها 

  ی��اق� ال��ا� م� أنفها، و��قا�� ال�م م� 

��ار ����،  ��ف�ها و�غ�ي خ��فة،اب��امة �كان� تقف . خ�یها على األرض

  ".م�لٌل ب�م�عها

 ت�ه� كان� ال��� ه�ا وعلى ،٣، و�ل�ة ال��توال��ن  لل��س ت���ً�ا Achlys كان� أخل�� لـه����دوس، وفًقا

 � فق�ةكِّ �َ ت .�اف� دام�ة ال��ی�أل���لة ا ،م��رمة ال������ ،ضام�ة ه��لة، شاح�ة، ك���ة،: ه��اكل�� درع على

                                                        
1 Ov. Met. II.788. 

2 Hes. Scut. II.264-70. 

  :نظرالموت وتعزز فكرة أن المعاناة من الجوع تعد شًرا أیًضا، تجسد أخلیس ھنا ظلمة ا  ٣

Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 67. 

ح�� ارت��� أخل�� ��ل ) Od.XX.356-57(أود���ة ه�م��وس ، وان�� ��ل� .LSJ s.v :ان�� ،Ἀχλύςوعن المعاني المختلفة لـ  

  :م� إر���س وال�الم

ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ  

οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ' ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.  
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. ١أه�ال ال��وب ��ِّ �َ ��ا تُ ��ا ���ث ع�� ان�هاء ال�ع��ة وش�وع أقارب ال��تي في ال��ن،  ه�ه �����دوس

ال ت��ل ت�ابها أن فق�ة �����دوس ه�ه  معو ، Φθόνος ال ت��اب� مع ال��� Ἀχλύς أخل��و�ال�غ� م� أن 

ن�ا نق� ف�ض�ة فإ – ع�� �ل�ه�ا الف��ت�� ال���دت�� وض��ر ���ف ال��� ع� ه�ال –مهً�ا وم��ًدا مع أوف��ی�س 

ول�� ���ل عام في اب��ار  ،Invidia �اإنف��فق�ة �����دوس ق� أله�� أوف��ی�س ل�� فق� في رس� ص�رة أن 

 اال�الي له�و  ،في ن� �����دوس اهت����ت�  ف��ة Ἀχλύς ��فأخل .ات ال��از�ة األر�عة في ال���التال�����

 ،م�ه�ها ال�ارجي علىوع�اق�ها ال����ة  ات�ع�� س�اته .�٢م� إلى �ل ال��ورت اال��از�ة، وال س��ا أنه ادالل�ه

�وف ل�یها م�ه� ���� للغا�ة، مع �اإنف��ف، مل��سب�� أن ت�ابهها مع ن� أوف��ی�س . م�وًعا �ائً�ال ��ِّ ك�ا تُ 

وعل�ه فإن الع��� ال����ك ب�� فق�تي أوف��ی�س و�����دوس ���� في . Ἀχλύς أخل�� سلًفا م� خ�ائ�

 .لل�����ی�ال��ه� ال�ل�ي للغا�ة 

  :ألوف��ی�س في م���ًال  ام��رً  ل�ال��اخ�س" εἰς Ἀπόλλωνα إلى أب�لل�ن " ن���م� األب�ات ال��ام�ة تع�  

“ὁ ΦθόνοςιἈπόλλωνος ἐπ’ οὔαταιλάθριοςιεἶπεν·                  105 

‘οὐκ ἄγαμαιιτὸν ἀοιδὸνιὃς οὐδ’ ὅσαιπόντοςιἀείδει.’ 

τὸν Φθόνονιὡπόλλωνιποδί τ’ ἤλασενιὧδέιτ’ ἔειπεν· 

‘ Ἀσσυρίουιποταμοῖο μέγαςιῥόος, ἀλλὰιτὰ πολλά 

λύματαιγῆς καὶ πολλὸνιἐφ’ ὕδατιισυρφετὸνιἔλκει. 

Δηοῖ δ’ οὐκ ἀπὸιπαντὸς ὕδωριφορέουσιιμέλισσαι,              110 

ἀλλ’ ἥτιςικαθαρήιτε καὶιἀχράαντοςιἀνέρπει 

πίδακοςιἐξ ἱερῆςιὀλίγηιλιβὰςιἄκρονιἄωτον.’ 

χαῖρε,ιἄναξ· ὁιδὲ Μῶμος, ἵν’ ὁιΦθόνος, ἔνθαινέοιτο.”  3  

  :سً�ا في أذن أب�لل�ن  ف��ن�سولق� ه�� "

  ".��� ال���ال �ع���ي ال�اع� ال�� ال ی��� ق�ائ� ض��ة �"

  :�ق�مه وصاح ف��ن�سع��ئ� ر�ل أب�لل�ن 

  ما أض�� ت�ارات ال�ه� اآلش�ر�، ول�� ما أك�� ما ت��له "

  .م� نفا�ات األرض وقاذوراتها إلى م�اهه

  م� أ� م�ان،) د�����(ال ��ل� ال��ل ال�اء إلى دی� 

  و�ن�ا فق� أصفى ال��اه وأنقاها ال�ي ت��ف� م� م��� 

                                                        
1 ΣταύροςιΓκιργκένης, Ησίοδος. “Έργαικαι Ημέραι”, “Θεογονία”, “Η ασπίδαιτου Ηρακλή”. Εισαγωγή, 
ιμετάφραση, σχόλια (Θεσσαλονίκη:ιιΖήτρος, 2001), 558, WilliamiThalmann, Conventions of Formiand 
Thought in EarlyiGreek EpiciPoetry (Baltimore, MDiand London: Johns HopkinsiUniversity Press, 
1984), 63, NielsiKoopman, “AncientiGreek Ekphrasis: Between Descriptioniand Narration”  (PhD diss., 
UniversiteitivaniAmsterdam, 2014), 211 n.177. 

2 Γκιργκένης, Ησίοδος, 559. 

3 Callim. Ap. 105-13. 
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  ".ق�سض�� م� ال��ع ال�

  ح���ا ����  Μῶμος "ال�ق�"م�م�س سًالما �ا إلهي ول��ل 

  ".ف��ن�س

، وم� خالل ص�رة رائعة للغا�ة �ق�م أب�لل�ن ١ف��ن�س�ال��اخ�س  ��َّ جَ  في ه�ه الفق�ة ال�ل��ة �ال�الالت ال�ع��ة

فق�ة م� وف��ی�س أ أفادور��ا . م�اف�� �ال��اخ�س م� ال�ع�اءف��ن�س ���في خلف . ا ب��لة ق�م���ده �ع��ً 

ال��اش� ل��اجهة  ف��ن�سنالح� اس��فار  ب�ا�ةً . ب��ه�ام� ال���� أن نالح� ت�ابه�� مع  إذكال��اخ�س ه�ه، 

على الف�ر ب�� س��مه ض� ال�اع�،  ف��ن�س�ق�م . وه� في ه�ه ال�الة ال�اع� �ال��اخ�س -ن�اح أح� األش�اص

ی��اصل ). lingua est suffusa veneno(م� ت��الت أوف��ی�س  II. 277ال��� ��نا على الف�ر كِّ �َ األم� ال�� یُ 

ع��  �اإنف��م�ا ��عل�ا نف�� في لقاء اإللهة م����فا مع  أب�لل�ن،م�اش�ة مع اإلله ف��ن�س أ�ً�ا في فق�ة �ال��اخ�س 

ب�فاص�ل م���عة  يءع�� �ال��اخ�س ی���ل إلى م�ه� �امل مل ف��ن�سب�� أن اللقاء العاجل ب�� اإلله و  ،أوف��ی�س

  . ع�� أوف��ی�س

 �اإنف��ال�ي ت��� إلى رد فعل  ،)Met. ΙΙ.788(ع�� أوف��ی�س  murmuraعالوة على ذل� فإن �ل�ة 

Invidia إلى �ال��اخ�س و�ال���ی� ال��� األول م� األس�اب ت��ل تل��ً�ا، م� ال����ل أنها �ع� ان��اف م����فا:  

Πολλάκ]ιιμοι Τελχῖνεςιἐπιτρύζουσινιἀ[οιδῆι.
2
 

  .م� شع��  )ال�اق�ون ( ی�أفف ال�ل�����

�اتهامات ل�ع� �ال��اخ�س،  ته�� �ائ�ات حاق�ة�اع��اره� خاصة وأن ال�ل����� ت� ت����ه� ع�� �ال��اخ�س 

على ما س��ع� �ه م����فا م� رضا  �اإنف��ت�ق� : ال�اض�ة Invidia �اإنف��وال�� �قابله ع�� أوف��ی�س ه�ه�ات 

وفي �ال . ٣نف�ها س��اه� في ه�ا ال�ضا م� خالل تق��� خ�ماتها �اإنف��لعقاب أجالوروس، وال س��ا أن  واس���ان

  .٤ل��� فإن اله�ه�ة ت���� على ح��اال�

                                                        
1 Maria Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 14 n.6. 

2 Callim. Aet.1. 

3 AlessandroiBarchiesi, Ovidio.iMetamorfosi. Vol. 1:iLibri I–II. Scrittoriigreci e latini  (Milan: Arnaldo 
iMondadori, 2005), 304. 

  :م� مل��ة ���الي ل�ال��اخ�س���ارة   )illa deamiobliquo fugientem II. 787: lumineicernens( ی��� ال��� ٤

“ἡ δὲιπελιδνωθεῖσα καὶιὄμμασι λοξὸνιὑποδράξ 

 ὀσσομένη,”  fr. 374 Pf., 72 Hollis 

  ".وت��ل ع��اها ن��ة م���ة ول��ها أص��� شاح�ة الل�ن،"

 .Met. II( ال��� ق�ل ذل� بوذل� ألنه ق� أشار إلى ش��  ،πελιδνωθεῖσαت�ج�ة ه�ا ال��� فق� �ل�ة  ���ف أوف��ی�س م�

775: pallor in ore sedet( .ورؤ�ة إر����ن��س ال����عة  - ه��سي وأجالوروس و�ان�روس�س – ال�الثة كان� ق�ة ب�ات ال����و��

�ل��ة ���الي، ��ا وصل� إل��ا، ل ال���عة ال��ر�ةومع األخ� في االع��ار . يم� ال��ض�عات ال�ي عال�ها �ال��اخ�س في مل��ة ���ال

ا مفق�دة في ال�ل��ة ،�ال��� إل�ه ت��� ال��ارة ال��� ال��فل�� م� ال���� ت�اًما ت��ی�  ا مً وع�� . وال س��ا أن ه�اك اث��� وع���� ب�ً�

ر�� ال��� ب�د فعل أث��ا على م�اه�ة أجالوروس  Barchiesiاولة وت��و م� أث��ا،����ل أن ��ارة �ال��اخ�س ت��� إلى اإللهة 
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  :في العال� ال�فلي في ال�را��ات �اإنف��إلى ف��ج�ل��س  ����

“Invidiai infelixiFurias amnemqueiseverum 

 Cocytiimetuetitortosque Ixionisianguis 

immanemqueirotam et noniexsuperabileisaxum.”  1     

  �س ��ونه� ��� )ر�ات االن�قام(ال�ائ�ة م� الف�ر�ات  �اإنف��س��اف "

    على �ع�ها وع�ل�ه ال�ه��ةح�ل  ال�ل�فةك���ن أال���ه� وثعاب�� 

     ".ال�ى ال ���� ال�غل� عل�ها) س���ف�س(وص��ة 

ألنه ه�  ت�اًما،وصًفا ی��و أن أوف��ی�س �ق�له ت��ل  ی��و أنها ، ال�يinfelix ي ه�ه األب�ات هيف ةال�ل�ة ال�ئ��

ع��  infelixو��سع�ا الق�ل �أن ال�فة  .غ�� سع��ة على ال�وام ���� سعادة اآلخ��� �اإنف��ش��ً�ا ���ر 

دی�ان ال ی�ج� في . �اإنف��لى ب�� �� أوف��ی�س وال�ي ت��� إع 763في ال���  tristisتقابل ال�فة  ف��ج�ل��س

ل��ل إل�ه، ، وال نعل� ش�ً�ا ع� ال��ار ال�� سل��ه م����فا �اإنف��ال���الت أ�ة داللة على ال��قع ال�ق�� ل�ق� ب�� 

، ٣)sole carens( م�ل ،ب�� أن �ل�ات .�٢ا اس��عاب العالقة ب�� ه�ا ال��� وعال� اآللهة أو ال����وم� ث� ال ���

، �اإلضافة إلى ٤)tristis(و��ل� ال�فة  ،�اإنف��ال�� ی��اج� ��ه م��ل و  ال�� ال ی�� ال��� ال�اد� إلى �ت��ال�ي 

اه� م� ل��ع�اص� ن���ة ألوصاف شع��ة  تع� – ٥)ignavi plenissima frigoris(اإلشارة إلى ب�ودة ال��ان 

أن إشارة �ً�ا أم� ال��ی� �ال���  .وض�ًحا أك��ف��ج�ل��س ت�عل ارت�ا� ن� أوف��ی�س �فق�ة  – ٦العال� ال�لفي

ا�ة ، م�ا ��علها ���� في مق�مة ال��اب ال�ال�جَ درِّ ��ا أنها أُ  "ال�را��ات"تقع في م���ف ��اب ف�ج�ل�س ال�اض�ة 

وفي نف� ال�ق� ، ، و���� إلى م��� أول�� ال�ی� ����ون إن�ازات أو��ا��ان�سشع�ً�اب�ان لل�اع� ���ل �عً�ا م��ا

ی���� ال�� إلى ال���  �اإنف��أوف��ی�س م� خالل  تل��حاح��ال  ب�� أن .٧ف��ج�ل��ساح ال�ع�� ال���قع لال��

، خاصة وأنه ال ی�ج� في ال�� ما م���عً�ا -و�ال��اخ�س ف��ج�ل��س  أث�مق��ً�ا في ذل�  - على الع�ل ال�ع�� 

  .هی�ع�

                                                                                                                                                                   

ن أعلى أ�ة حال، األم� ال�ح�� ال����  .�Invidiaه� ل�ه�ر ال��� توال�ي ت��� ن� أوف��ی�س ب�� �ال��اخ�س و  ،إلر����ن��س م���ة

 :، ان��ف��ة م��دة ت����أوف��ی�س أفاد م� �ل�ات اس���م� في األصل ل�صف إلهة أو إن�ان في 

GarthiTissol, The Faceiof Nature: Wit. Narrative, andiCosmic Originsiin Ovid's METAMORPHOSES 
(Princeton: PrincetoniUniversity Press, 1997), 164, AlisoniM. Keith, The Play ofiFictions: Studies 
iniOvid's “Metamorphoses.” Booki2 (AnniArbor: Universityiof Michigan Press, 1992), 10, Barchiesi, 
Ovidio. iMetamorfosi, 300, Tissol, The Faceiof Nature, 164 

1 Verg. G. III 37-39. 

2 WilliamiS. Anderson, Ovid'siMetamorphoses, Books 1–5 (Norman: Universityiof Oklahoma Press, 
1997), 324. 

3 Ovid. Met. II. 762. 

4 Ovid. Met. II. 763. 

5 Ovid. Met. II. 763. 

6 Barchiesi, Ovidio.iMetamorfosi, 302. 

7 Keith, The Play of Fictions, 129, RichardiF. Thomas, VirgiliGeorgics: vol. 2. Books III–IV (Cambridge: 
CambridgeiUniversity Press.1988), 46. 
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ف��ج�ل��س ع��  ف��ت�� م��دت��ع� ال��ات مع � ع�� أوف��ی�س ت���ك في�ا إنف��أ�ً�ا، أن  �ال���وج�ی� 

 .IIفي ن� أوف��ی�س مع فاما ف���� في ال���  ال��ابهات ت��ً�ا أك�� أما. Allecto٢وألیكتو  Fama١ه�ا فاما 

  :ال���التدی�ان م�  779

“necifruiturisomno” 

  "ت����ع إ�الًقا �ال��مل� "

  :�ل��سف��ج "ن�ادةإ"م�  �IV. 185قابل ال��� ال�� 

“necidulciideclinatiluminaisomno” 

"ها لل��م الل�ی���ع�) فاما(ال ت�ل� "  

�ا إنف��ف�� ناح�ة، ت�ع�ب . ، ل�وافع م��لفة ل�ل م�ه�ا ع� اآلخ����اة ال�اس مع��انوأن �ال ال�����  صةخا

�فة ن فاما مه��ة فق� ��عأ� ت�وق �ع� ال��م، في ح� ب��ها و���، ول�ا ���ل ج�عها وقلقها ع��ما ت�� ال�اس سع�اء

في  –أو ر��ا ال ت�غ�  –وه� ن�ا� ت��هل� ��ه �ل وق�ها، ون���ة ل�ل� ال ت�� وقً�ا  وت�و��ها، واألخ�اراألن�اء 

   .ال��م

مع أب�ات أوف��ی�س ال�ي تل�ها  في اإلن�ادةال�ال�ة  سف��ج�ل�� مقارنة أب�ات خالل ی��ز ال��ا�ه ال�اني ال�ه� م� 

   :م�اش�ة

 “mobilitateivigetivirisque adquiritieundo, 

 parvaimetu primo, moxisese attolitiiniauras  

 ingrediturqueisolo et caputiinter nubilaicondit.”  3
 

ت��و نها إ ،)في ���قها(�ل�ا م�� ب�شاق�ها، وت���� الق�ة  ت�داد ح���ةً "

في ب�ف�ها  ما ت�ل� ول��ها س�عان ال��ف،في �اد� األم� ���� ض��لة 

  ".وت��� على األرض وهي ت�في رأسها ب�� ال��اب اله�اء،

“germanamiante oculosi fortunatumqueisororis 

coniugiumipulchraqueideumisub imagineipoint 

cunctaqueimagnaifacit.”  4
 

                                                        
1 Verg. Aen. IV. 173-97. 

2 Verg. Aen. VII. 323ff. 

  :ان��. أن فاما وأل���� م� أح� م�ادر اإللهام ل�ل ال�����ات ال�ئ��ة األر�ع في ت��الت أوف��ی�س �ع� ال�اح��� �ع���

Lowe, “Personification Allegory”, 424, Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 46. 

  :انع��� على أص�ل ال�����ات األر�ع ال�ئ��ة في ت��الت أوف��ی�س، لل���� ان�� ك�ا أن العالقة ب��ه�ا ع�� ف��ج�ل��س

Philip Hardie, "The Word Personified: Fame and Envy in Virgil, Ovid, Spenser," Materiali e discussioni 
per l'analisi dei testi classici 61 (2009): 104, Hardie, Ovid'siPoetics ofiIllusion, 198-199. 

3 Verg. IV. 175-77. 

4 Ovid. Met. II. 803-805. 
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  ال�ع��ها واجوز  أخ�ها وجه هافق� وضع� أمام ع���"

  ".�ل شيء � �الغ� فيوق، ال���لةاإلله وص�رة 

على ن�� ت�ر��ي، ب���ا  "ال�ائعة" فاما ت��� .١األم�ر ته��لفي  �ا�نف������ الع��� ال����ك ب�� فاما و 

تع�� ه�ه ال�لة ب�� . إلى ال�� ال�� ��علها ت��� حقً�ا عل�ها �ا في سعادة ه��سي في ع��ي أخ�هاإنف��لغ ات�

��ل تو . في مع�� األح�ان ت�د� إلى ال��� ال�ائعةوال س��ا أن  وال�ائعة،�� وفاما العالقة ال�ث�قة ب�� ال��ا إنف��

   .٢ق�ة ال�اع� في اب��ار ص�ر ح�ة الف��ت��كال 

، ما ه� سيء ف��ج�ل��س �لع�� ت��ل وت���  ،في األسا��� اق��ً  ا�ائ�ً كان�  وعلى ال�ان� اآلخ� فإن أل����

 م��ة واح�ةث�ة  ،�ا�نف��ل���� و ألو�غ� ال��� ع� ال���عة ال�ل��ة . هات���������ا اع��ار أنها ق� ت�  و�ال�الي

إلى ن�خ  وت���له� وم�اواته� به�ا، اكاله�ا ل��ه الق�رة على تغ��� العال� ال�اخلي ل��ا�اه�: م����ة ت��ع ب��ه�ا

به� في ال�ها�ة  ی�د� اه� ی���ف�ن م�له�ا، م�َّ وجعل اإلى ض�ا�اه� اخ�ائ�ه� م� خالل ،٣ه�ا�اثلة لج�ی�ة مُ 

    .�٤اإنف��ض�ا�ا أل����، ومع أجالوروس ض��ة  Turnusوت�رن�س  Amataه�ا ما ���ث ألماتا  .إلى �ارثة

  :�ا وم���هاإنف�� ت����

���ار ال�اع� اس���ام . في االع��ار ال��ادر ال����رة أعاله آخً�ا ،�انف������ أوف��ی�س رؤ��ه ال�اصة إل

م�ن�ة فإن أوف��ی�س  Invidiaون�ً�ا ألن �ل�ة . Φθόνοςول�� ال��ناني  Invidia �ا�إنف� الالت��يال���لح 

، وه� األم� ال�� ٥على ال�ؤ�ة invideoم� الفعل  ی��� اش�قاق ال�ل�ة. ف��ة م��دة م�ن�ة�ا �اع��ارها إنف�� ����

   :نالح� ن��ة م����فا الغ��رة ألجالوروس .ت���ه ال���الت

“Vertitiad hancitorvi deaibellica luminisiorbem.”  6
 

 ".���ة غاض�ةب) م����فا(اإللهة ال��ار�ة  رمق�هاو "

  :�ا ل�����فاإنف��ون��ة 

“Illa deamiobliquo fugientemilumine cernens.”  7
 

 ".�ا إلى اإللهة �ع�� ال���ة وهي ت�ل�إنف��ون��ت "

 :ال��ده�ة م����فا�ا إلى إنف��و��ل� ن��ة 

“et tandemiTritonida conspicitiarcem    

                                                        
1 PhilipiHardie, Ovid's Poeticsiof Illusion (Cambridge: CambridgeiUniversity Press, 2002), 199. 
2 Hardie, Ovid's Poeticsiof Illusion, 236. 

3 Hardie, Ovid's Poeticsiof Illusion, 233-234. 

4 Hardie, "The Word Personified,”106 . 

5 Anderson, Ovid'siMetamorphoses, 324. 

6 Ovid. Met. II. 752. 

7 Ovid. Met. II. 787. 
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ingeniisiopibusque et festaipace virentem  

vixque tenetilacrimas, quia nililacrimabileicernit.”  1
 

  �الف��ن  ت�ده� قلعة األث���ةالوأخ�ً�ا ع��ما شاه�ت "

  ��ح دم�عها، �ال�اد ت����ع ��ان ،وال�الم ال�ع��وال��وات 

  ".� على ال�م�عما ی�ع � ألنها ل� تع� ت� 

  :�٢ا في عقل الف�اةإنف��، وال�ي أدخل�ها وأخ�ً�ا رؤ�ة ص�ر سعادة ه��سي م� جان� أجالوروس

“germanamiante oculos fortunatumqueisororis 

coniugium pulchraqueideum sub imagineipoint.”  3
   

  واجها ال�ع��وز  ها وجه أخ�هافق� وضع� أمام ع���"

 ".ل�ه�ة��لع�ه اواإلله 

ال�ي  لالش���ازال����ة  ال��اصفاتعلى ف�ها ، ت� ال����� �ا م�احة ����ةنف��إل ال�ائعأوف��ی�س  اح�ل ت����

 ��ع�ر ضارلل���  الفعل�ةة ش�ی�ة، ���� ت��اب� مع ال�فات وال��ائ� ع�ا�ولق� ت� اخ��ارها � ،ت��ل ص�رتها

و��سعها نقل  ال�ع�ر،ه�ا  م� م��ل�كل ش�� و�ل شيء  ا�إنف��ت�اجه  ع��ما ت�أجج ال��اع� �ال���، .م�م�و 

 .على حال�ها ال�ف��ةله�ا ال�ع�ر وأن ت�ع� هي ش��ً�ا �ال�أث��ات ال�ارة  ،إلى ض�ا�اهاه�ا ال�ع�ر ��ه�لة 

ح إل�ها ال�اع� في م�اضع م��لفة م� ل�ِّ وهي عالقة یُ  ،ب�� ال��� وال��ل وج�د عالقةوت��ر اإلشارة أ�ً�ا إلى 

  :�ا ع�� اس���الها ل�����فاإنف��و��ل� وصف  �اإنف��، م�ها وصف ال�اد� ال�� ی��اج� ��ه م��ل �ه�ال�

“ignaviiplenissimaifrigoris.”  4  

  ".ملئ ب��ودة �اع�ة على ال��ل) م��لها("

“Illa surgitihumo pigre semesarumqueirelinquit  

corpora serpentumipassuque inceditiinerti.”  5     

ل� تأكل  األفاعي ج�� تار�ة �قا�ام� على األرض اخ�ة �ا م�� إنف��ونه�� "

  ".، وتق�م� ����ات م��اقلةإال �ع�ها

  : وع��ما ��ف ع�ل�ة ت��ل أجالوروس إلى ح��

“ignavainequeunt gravitateimoveri.”  6  

                                                        
1 Ov. Met. II. 794-96. 

2 WilliamiS. Anderson, Ovid’siMetamorphoses, Books 6-10 (Norman: Universityiof Oklahoma Press, 
1972), 324. 

3 Ov. Met. II. 803-04. 

4 Ov. Met. II. 763. 

5 Ov. Met. II. 771-772. 

6 Ov. Met. II.821.  
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  ".م� ��لها) زاد( ثقل���� ل� ت�� قادرة على ال���ة "

اني وال�وماني، فإن ن�اح اآلخ��� ال ��ف� ال��� الغ��ر على الع�ل وت�ق�� ن�احات وفًقا لل�فه�م ال��ن

 .١إن�ازات اآلخ��� ���لى ن�ا�ه فق� في ح��، و م��اسًال و��ل  م�اثلة، ول��ه ی�� نف�ه في م�انة أدنى

 م��لأن ف��ة ول�ل�، �����ا أن ن����ج . �اإنف��إقامة  ل��لل� نالح� في أ� م� ال��ادر ال����رة وصًفا 

و�ع�ل على تع��� ص�رة ال���  ����،ا لاله��ام على ن�� و�ع� ه�ا ع��ً�ا م���ً . إلى أوف��ی�س ت�جعر��ا �ا إنف��

م�خل ت�ه��� �ا نف�ها، ���ا�ة إنف���ا، وال�� ���� وصف إنف�� م��ل�ع� وصف . ال�ي ��عى ال�اع� إلى ع�ضها

  :ف��ل إقام�ها م�ان عف� ،ي ال��ه� م� وق� آلخ�ف اي س��� ع�ضه�ال للف��ة ال���دةللقار� 

“protinus Invidiaeinigro squalentiaitabo tectaipetit.”  2
 

 ".ال���خ ��ائل ل�ج ن�� �اإنف��وعلى الف�ر ت��ل� إلى مق� "

 ignavi(و�ارد ، ٤)non ulli pervia vento(ال��اح إل�ه  وال ت�ل، ٣)sole carens(وغ�� م��� 

plenissima frigoris(یلفه ض�اب ���� ، ٥)caligine semper abundet(ع�� ع� و  في ال�اد� ، م��وٍ ٦�

�ة �ـآوال، ٨)igne vacet semper(م�لًقا  ، وال ت��عل ��ه ال���ان٧)imis in vallibus … / abdita(العال� 

، وم� ث� �ع� م�اًنا م�الً�ا ةقا��ه �ال��اع� ال�ل�� فق� تغ��ةوم�ل ه�ا ال��ان ب�سعه ، ٩)tristis( م�ه�ه العام

تع��  ال����ة ا�ا، وال س��ا أن ص�رتهإنف��ًعا م� االس�عارة ل����ة � ه�ا ال���ل نت���� و�ع�  .�اإنف��إلقامة 

  .ت�اًما ع� حال�ها ال�ف��ة

 

  :أجالوروس –�ا إنف�� –م����فا 

ه�ه الف��ة في ت���� ساع�ته  م� دراسة ال��ادر، فإن ال�ادة ال�ي �ان� ت�� ت��ف أوف��ی�س ت���ك�ا 

 األدبيون�ح اس��اًدا إلى ه�ه اإلشارات القل�لة العاب�ة في ال��اث  ع�ی�ة، تفاص�لعل�ها و�ع� ذل� أضاف  ،ال���دة

ث، اح�األ في ت��رو�ع� أداة أساس�ة  ،ل��اه� ال�ا�قة�او��ت��  ،�ا ب�ور ال���لةإنف��ق�م ��ه ت �ه�في تأل�� م

لق� �ان ال��� ���ا�ة ال�افع ال�� دفع م����فا  .أجالوروس –ه��سي  –�أ م� م�ه� م����ر��س ك�نه ج�ًءا ال ی��

ال�ق�ف في وجه في خ��ة اس��ا��ة  فق�رت ،ت�� أجالوروس سع��ةوال س��ا أن اإللهة  أجالوروس،على  لالنقالب

                                                        
1 MatthewiW. Dickie, “Ovid,iMetamorphoses 2.760-64,” AmericaniJournal ofiPhilolgy 96 (1975): 384-
385. 

2 Ov. Met. II. 760.  

3 Ov. Met. II. 762.  
4 Ov. Met. II. 762.  

5 Ov. Met. II. 763.  

6 Ov. Met. II. 764.  

7 Ov. Met. II. 761-62.  

8 Ov. Met. II. 764.   

9 Ov. Met. II. 763.  
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��انة ل م����فا لق� ضاعف ت��� .ال�ه� ال�� �ل��ه�م����ر��س وش��ق�ها وأ�ً�ا  ع�فانت�ف� �ق�ل أن  ،سعادتها

والع��� . �ا ل�ل� م�اع�تهاإنف��لى م��ل إم�اع� اإللهة ال�ل��ة ض�ها، وقادها  ،جالوروس الق���ة ال�ي اق��ف�هاأ

م� ال�عل�م أن اإللهة م����فا  .ه� ال�ؤ�ة –�ا وأجالوروس �نف��م����فا و -ال����ك ال�ئ�� ب�� ال����ات ال�الث

و�ع�ز اس� اإللهة ه�ا  .ال�ؤ�ة" �ع���ون أن ج�ه�ها ���� فيال�ي �ان الق�ماء ل��نان�ة أث��ا اإللهة ا����ق� 

أو  أنها ذات ع���� ب�اق��� أو رمادی��� صفاتها ��ل�وم�  ."أر� "ومع�اها  ����ἀθρέω م� الفعل  إذاالف��اض، 

من الفعل  Γλαύκας، فال�فة ٢),Γλαύκας… Ἀθανάας- θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη( ١زرقاو���

γλαύσσω ة فوأ�ً�ا ال� ،٣"أر� "أتألأل وأ�ً�ا " ��ع�ىγλαυκῶπις  تع�د ��ل� إلى الفعلγλαύσσω  ال��

. ٤"� أر "��ع�ى  δέρκω / δέρκομαιالفعل م� لها  ال�� �ان مق�ًسا" ال����" δράκων ت��� �ل�ةو . ی�ت�� بها

ن�ار االن��اع ال���� إال�ؤ�ة ال���فة و��ل�  ن�ارإ�ا على ال���� م� ح�� إنف��وعلى ال�ان� اآلخ� تأتي 

م�  Ἄγλαυροςاس� أجالوروس  ����و��ل� . video٥والفعل  -inال�ادئة �ا إلى إنف��اش�قاق اس� ی�جع  .ال��اق

  :�ان أوف��ی�س ح��ً�ا على ال�أك�� على ن��ة الف�اةق� لو  .γλαύσσωوالفعل  -αال�ادئة 

“Adspicit huncioculis isdem, quibusiabdita nuper  

viderat Aglaurosiflavae secretaiMinerva.”  6  

  ت�لع� به�ا، ال�ي ب�ف� الع����أجالوروس  رمق�ه"

  ".ل�����فا ال�ق�اءال���ة ) ال�لة(ى عل

 لها،ب�غ� ت��ی� م����فا ال�اضح  ،تل� ال���ة ال�ي ی���ها أوف��ی�س ������ها ال�ا�قة ع�� رؤ�ة إر����ن��س

ال ت���� و  في ال�ال��� م���ة وعلى ال�غ� م� أن تل� ال���ة .٧لهةها على أنها ال��� ال�ئ�� لغ�� اإلك�ا ی��ز 

ت��ل ال���ة ال�ع��ة وال�ارة ج�ًءا ال ی���أ م� ال�ي  ،�انف��ت�علها ض��ة وم�ش�ة م�ال�ة إل هانإف، على ح��

ه�ه  فإنها ،أ�ً�ا نف�ها �اإنف��م� و  ال�ل�ثة، ال���ة م� �االش���از شع�رها ت�ه� م����فا أن م� ال�غ� على .٨ج�ه�ها

                                                        
1 Hom. Il.I.28, Hes. Theog. 896.  

2 Theoc. Id. XXVIII.1, Hom. Il.I.206. 

3 Eust., Ι. 139. 6-8, Liddell and Scott, s.v. γλαύσσω. 
4 Eust., Ι. 138. 29, Liddell and Scott, s.v. δέρκομαι. 

 : ، ان��video �الفعل ���invidiaا ی�عل� �ال��ادر الق���ة ال�ي تق�ل �اش�قاق   ٥

Robert Maltby, A Lexicon of Ancient Latin Etymologies (Leeds: F Cairns, 1991) s.v. invidia, Shiaele, 
“Personification in Ovid's Metamorphoses,” 25-26. 

6 Ov. Met. II. 748-49.  

7 Ελένη Περάκη-Κυριακίδου, “Ζεύγηι διπολικά: Ηιοβιδιανή εκδοχή,” στοι Τιμητικός ιτόμος για τον 
καθηγητήι Δημήτρη Λυπουρλή, επιμ.ι ΔημητρίῳιΣτέφανος, Α. Βασιλειάδη, Π.τΚοτζιά και Αιμι. 
ιΔ.ιΜαυρουδή (Θεσσαλονίκη: Universityi sStudio PPress,22004), 345-347, 364-368.              
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  ٢٤٨ 
 

�ا ت�اه إنف��ردود أفعال  معوروس أجال ن��ردود أفعال م����فا ت�اًما ت��اب�  ، إذاالش���از ی��و �اه�ً�ا إلى ح� ما

  :ب���ة غاض�ةأجالوروس م����فا  فق� رمق� .١م����فا

“vertiti… torvii… luminisiorbem.”  2  

  :إلى اإللهة �ع�� ال���ة وهي تغادر م��لها م�لقة في اله�اء �ا�إنف�ون��ت 

“obliquoi... lumineicernens.”  3  

 ، ��ا أن�اإنف��إح�� س�اتها ال�ائ�ة، وت��اغ� مع ع�م ق�رة م����فا على م�اجهة  �انف��ه�ه ال���ة ال����ة إلتع�  

وال����� على ال�عل�مات العامة ح�ل ش��ها  ،ا�نف��لل��ه� ال�ارجي إل )et. II.775-777 (ال�صف ال����� 

 et( �ع�� ع�� رؤ�ة أجالوروسأ�ً�ا م����فا ت��ه�  .�٤انف��مع ع�م ق�رة م����فا على ال��� ال��اش� إل ی����

tanto penitus traxit suspiria motu(ا �ع�� ع�� رؤ�ة اإللهة ال�ه��ةإنف��ت�اًما ��ا ت��ه� ، ٥� 

)ingemuit(سعادة اآلخ���  ال�ام�ة في ال��� وال�ق� على�ا نف��ة إلال��ة ال�ئ�� ، ی��و أناأخ��ً  .٦)videt 

ingratos … successus(وت��اف� مع ت��ار �ل�ة  ،ت��اس� مع حالة م����فا في ه�ا ال��ه� ٧gratam  في

  :II. 758ال��� 

“et gratamqueideo fore iamigratamqueisorori” 

 ".و�ع�فان ش��ق�ه) م����ر��س(إلله س��ف� �ع�فان ا"

�ا في ال�اقع ال ت��لف إنف��ل�ا فإن . ٨م����فا ص�رفي سعادة أجالوروس  أوغ�تهال��� ال��  ه�ا ال��� ی���

عالوة  .�٩ا األولى ق�ل أجالوروسإنف�����فا على أنها �ان� ض��ة �م �ع�ض أوف��ی�س. ���ع�ها ع� ���عة م����فا

 ،)�اب ال�ام��ال(����� و  Famesو��� فام��  ،�ا�نف��العالقة ب�� م����فا و  ةنقار ما ق��ا ��إذا على ذل� 

 ف��ة، نالح� أن م����فا هي اإللهة ال�ح��ة ال�ي ت�ه� ش��ً�ا أمام )ال��اب ال�اد� ع��(وج�ن�  ��سموس� 

����ع�ها  �����كان�  .ع�ه�ا م��و��� ن�ا�ةم�ل�ها، ب���ا ت�سل اإلله�ان األخ��ان  ال�ق�م له اهت����ت�  ةم��د

اإللهة  ل��ا ت�او  – م����فانف� األم� مع  ل� وقع. ول�ل� ت�سل إل�ها ح�ر�ة ب�ًال م�ها ،Famesمعاد�ة لفام�� 

���� اخ��ار ال��اصل ال��اش� إلى . فق� �ان ب�سعها ت��� اللقاء و�رسال م� ی��ب ع�ها –ت�ه� ذل�  نأنف�ها 

�ا في مق�مة ال��ه� ��السة إنف��وه��ا تأتي . األقل في تل� الف��ة ال�م��ةعلى  – ف��ة واسعة ب��ه�اع�م وج�د 

ت��فات وش���ة  أن دخ�لها إلى ج�ه� األح�اث ی�� ت�قعه ���ل أساسي م� خاللو����قة �����ة، وال س��ا 

  .م����فا

                                                        
1 Anderson, Ovid'siMetamorphoses, 324-25.                 

2 Ov. Met. II. 752.  

3 Ov. Met. II. 787.  
4 Feeney, The Godsiin Epic, 246-47.                 

5 Ov. Met. II. 753.  

6 Ov. Met. II. 774.  

7 Ov. Met. II. 780-81.  

8 Feeney, The Godsiin Epic, 246.                 

9 Feeney, The Godsiin Epic, 245.                 
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�ا إنف��ل خ�ائ� �نالح� أنها  ،ال��� �ع�و�  ة أجالوروس�ا ب��ف�� أوام� م����فا �إصا�إنف��ع��ما تق�م 

الح� �ُ : واضً�او���و ال��ا�ه في م�قف ال���ت�� . ١م�اثلة لهاإلى ن��ة ج�ی�ة ت��ل� أجالوروس  ،ان�قل� إل�ها

 الل�ل وال�هارالقل� ��ال  ����� بها، )mordetur, 806- carpitur, 781(أن أجالوروس ت�آكل م� ال�اخل 

)anxia nocte / anxia luce, 806-807 – necifruitur somno, vigilantibusi excita curis, 779( ،

 lentaque miserrima(�ا إنف���ة إ�انا به�ال كِّ �َ ، وت�وب �ال��ر�ج مُ )gemit, 807- ingemuit, 774(وت��ه� 

tabe / liquitur, 807-808 –macies in corpore toto, 775(سعادة ت��  ال كي ت���ى ال��ت ، ، أخ�ً�ا 

 saepe mori voluit, 812( م����فا سعادة أمام �ا ال�ي �ان� ت��ح ت�اق� دم�عها ��� األنف���إنف�ل م، أخ�ها

– vixque tenet lacrimas, quia nil lacrimabile cernit, 796(.  ب�� أن ردة فعل أجالوروس م�الغ ف�ها

�ان غ�� م���ق �ال���ة ها م�خً�ا األم� ال�� ���� ت����ه �أن ح�� ال��اع� ال�ي اك���� ،�اإنف��مقارنة ب�د فعل 

   .لها

�ودة ش�ل� بس�ت في ج��ها  ،ع��ما ت��ل� إلى ح�� ،�اإنف���نا ���ِّ تُ ال ت�ال أجالوروس ح�ى أث�اء ت��لها، 

، وه�ا ���� م�اش�ة إلى ال��ودة ال�ي ت���� في م��ل ٢ )frigusque per ungues / labitur(أ��اف أناملها 

 pallent amisso( في ال���أ�ً�ا  ����pallent الفعل  .٣ )ignavi plenissima frigoris(�ا إنف��

sanguine venae( أجالوروس �ع�د إلى ت��� على ال�غ� م� أن ال���ب في حالة �ا نف�ها، إنف��إلى ش��ب  ٤

، ال قائ�ةال ت� �ا إنف��صاب�ها �ع�و� ال��� م� إت��ل� أجالوروس إلى ح��، ل�� عالمات . ٥ال��ت وم�يءال�م 

  .س�اد ناج� ع� ال�� ال�� ت�لل روحهات��الها فق� غ�ى 

  :�اإنف��ت���� م�ض�ع 

فإن ال���ل في ت��ل أجالوروس إلى ح��، على ال�غ� م� ال���ل ال�لي ال�� ���ث في ال��ه� وال�ام� 

وه��ا فإن . �اإنف��أجالوروس إلى ن��ة ج�ی�ة م� ال���قي ح�ث �الفعل في وق� ساب�، وال�� ���� في ت��ل 

 ،تع�ل ���ل غ�� م�اش�ب��ف�� أوام�ها، �ا إنف��ال�ي تق�م  ،م����فاأما . �ا هي ال�ي ت��ث ال���ل األساسيإنف��

ان��اًعا �أنه �ال�غ� م� أنه أع�انا  �ا إلى ح�� ت� على ی��ه،إنف��ن �ان ت��ل �م����ر��س أقل أه��ة، و  ودور

وله�ا ال��� فإن اإلشارات . �ه ال��اش� مع ال����ات ال�ئ��ة للق�ةل��رُّ وذل�  ،س�لع� دور ال���لة في ال��ه�

  .ال���ر ال�ئ�� لل��ه� تع����ا ال�ي إنف��إلى ه�ا اإلله م��ودة مقارنة �

االس���ام ال��از� و���� . في ه�ا ال��ه� ت��لع �ال�ور ال�ئ���ا إنف����ا س�� وأوض��ا، فإن أخ�ً�ا و 

ت��ر الق�ة م� خالل ف��ة ن�ح  .ال�� ت�ا��و��ه� على ن�� ���� في  ،وعة وق�ة للق�ةر  له�ه الف��ة ال���دة

على ن�� أف�ل  في األح�اثال���ر����  ���عة األش�اص في�غ���ات ال���فات و الها في ت���� ت����م��دة ت� 

                                                        

 :على ت���ل ض�ا�اه إلى ن�خ م�اثلة له، ان�� ع� ق�رة ال����� ع�� أوف��ی�س ١

Hardie, Ovid's Poeticsiof Illusion, 233, Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 34. 

2 Ov. Met. II. 823-24.  

3 Ov. Met. II. 763.  

4 Ov. Met. II. 748.  

5 Anderson, Ovid'siMetamorphoses, 331.                  
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على نقل ه�ه  تهاال���، ق�ر �ل مق�مات ت��ل� ال�ي  ،�اإنف�� ��هِّ تُ . م�ا ل� �ان� م� خالل إشارة عامة إلى ال���

وت��� إلى ح� ما تعا�ف  ،غ�� م���لة ع� أفعالها الالحقة ال���قة،به�ه  ��علها،ال�ق�مات إلى ض���ها، م�ا 

وم� ه�ا ال���ل� فإن ال�غ��� ال�فاجئ في . القار� مع ال��� ال�� �عاني م� ع�اق� الق�ارات واألفعال اإلله�ة

 .ل� ت� ����قة أخ��  �ان م� غ�� ال���� تف���ه لً�ا �أن ه�ا األم�له ما ی��ره، عم�قف أجالوروس 

    

 Famesفام�� 

 :Fames ال�� وردت ��ه ق�ة فام��إر������ن م�ه� 

، وال�� )Met. VIII. 777-822(ال��از� ال�اني  ال�����أوف��ی�س  "ت��الت"ی���� ال��اب ال�ام� م� 

، وفي ال��ء Erysichthon ر������ن ال��سع إل ق��ها في ال��ه�، وال�ي ت�د  Fames"ل��عا"ی���ل في فام�� 

ال���الت م� أجل ت�ض�ح دور فام�� في دی�ان في  وردت، ��ا إر������ن ال �أس م� إ�اللة م�ج�ة على ق�ة 

  :�ان إر�����ن رجًال غ�� ورع وم��قً�ا لآللهة .ه�ا ال��ه�

                                “quiinuminaidivum 

sperneretiet nullos arisiadoleretiodors.”  1
      

  ".��اكله����ر في  ی�ق�ب �أ�ةاآللهة وال  ی�در� ق�راتال�� �ان "

�ان� ش�ی�ة ت����ات لإللهة،  ت��� ���وعها، �ق�ع ش��ة ق���ة �����Ceres ل إر������ن ���اًنا ان�ه�

ی��أ ال�م في ال��ف�  .٢)unainemusiviolasse …dicitur(���� ���� اع��ارها ���اًنا في ح� ذاتها  ال��امة

 ومع. االع��اء األث�� إ�قاف ه�ا ال���ع ال�����ةم� أح� أش�اص  ��اول ث� ،ال�ل�ة ض��ات م� ش�ة ال���ة م�

. ساخً�ا ��ل� م� ورعه ال�جل، ه�ا رأس ق�ع في ی��دد ال ال�� جعله إلى ال�� وصلإر������ن  غ�� فإن ذل�،

أن�رته ال��ر�ة وهي تلف� أنفاسها  ،ال�� ان�ع� م� ج�ف ال���ة ال�اني ال��ر�ة إر������ن ت��ی� ت��� ع��ما

أص��� ال��ر�ات �ال��مة وال��ن . أسق� ال���ة ح�ى ه�ادة، �ال واصل ض��اته ل��ه. �عقاب وش�� األخ��ة

 ال��ع عق��ة ف�ض ق�رتب� ب�ورها و وال�ي اس��ا �إر������ن،و�ل�� م� ����� ال��خل و�ن�ال العقاب  ،ال�الغ

فام��  إلى إح�� ح�ر�ات ال��ال ك���� ت�سل ال��ع، �لً�ا مع عارض�ت اإللهة ���عة ألن ن�ً�ا. عل�ه ��ی�ةال

وق� حاول�  اإللهة، ر��ة إل�ها وت�قل م� ال�ص�ل إلى فام�� ال��ر�ة ت����. العق��ة ت�ف�� في ل��ل� م�اه��ها

 ،ال��ان غ��ت ال�ي فام�� خ�ائ� أمام ت����ها م� ت���� ل� م�افة وهي - ا �ب��ه آم�ة م�افة على ال�فا�

  .�ال��ع ت�ع� جعلها م�ا

 ن��ة إلىإر������ن  ی���ل. ن�مه أث�اءإر������ن  إلى صفاتها كل وت�قل اإللهة أوام� ب��ف�� فام�� تق�م

 في م�ارده ج��ع اس��ف� أن �ع�. عه��� ما على ال���ل ����ه وال ی���ر ج�ًعا ،Fames فام�� م� ج�ی�ة

ال��ع م�  ه�ا م�ل ق��ل رف�� ل��ها،. ل�� رم� ج�عه اب��ه ب�ع إلى أخ�ً�ا ل�أ ال�عام، ع� ال�ائ� ال���

 رجلص�رة  إلى م�ق�ًا لها��َّ ف ،ق�ل ذل� اغ���هاكان ق�  ال�� ،إله ال��� �سن���ن م�اع�ة ف�ل�� ،ال�قا��ة

                                                        
1 Ov. Met. VIII. 739-40.  

2 Ov. Met. VIII. 744.  
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 على الق�رة ت��ل� اب��ه أنإر������ن  أدرك أن ����د ول��. له ب�ع� ال�� ال��� م� ل��ل�ها ی�ت�� ث�اب ص�اد

م�ات ع�ی�ة إلى سادة م��لف��، ف�ان� ته�ب م�ه� م���ة ص�رًا  ب�عها في ب�أ ،ال���ل م� ص�رة إلى أخ�� 

القارص إلى  دفع�ه ح�ة ال��ع ��� رم� ج�عه،ل�ا نف� �ل ما �ان ���� أن  ما، م�حلة في ذل�، ومع. م���عة

 نهای�ه ت��ث و�ال�الي، �غ�� بها�ق��ع أع�اء ج��ه �أس�انه ل�ال��� ع� غ�اء ج�ی� ل�� م�غ��ه، فأخ� 

  .ال�أساو�ة

  :والموروث األدبيفامیس 

في ��ا�ة ال��ه� ال�اص �فام�� وخاصة  وف��ی�س ق� أفاد م�هاأال�ي ی��و أن لع�ی� م� ال��ادر اه�اك 

س ل���ّ  - ال��ع �اس� "أن�اب اآللهة"لق� ذ�� �����دوس في . �ع� ال��ادر الالت���ةال��ادر ال��نان�ة و��ا 

Λιμός  -   ی���إل اب�ً ا ��نهوأشار إلى:  

“αὐτὰρ Ἔριςιστυγερὴ τέκε μὲνιΠόνονιἀλγινόεντα 

Λήθην τειΛιμόν τε καὶ Ἄλγεαιδακρυόεντα.”  1  

  ال���ي )الع�ل(وع��ئ� أن��� إی��� ال����ة ب�ن�س "

   ".ال�اك�ة) األح�ان(وأجل�ا ) ال��ع(س ول���ّ ) ال���ان(��ي ول

، )232-211(ات ال�����م� س�اق أوسع إلشارات م�علقة �األن�اب مل��ة � اأب�ات �����دوس ه�ه ج�ءً  تع�

ث�ة ت�ابهات . ه�ه ال�عل�مة ح�ل أصل فام�� ع�� �����دوس ل� ���ف� م� یا،إنفیدوم�ل�ا فعل أوف��ی�س مع 

في درع ه��اكل�� ال����ب له����دوس  ���ا وصف ،Ἀχλύς فام�� ع�� أوف��ی�س مع أخل�� �مهامه�ة تق

 λιμῷ(ال��ع ش�ة ح�� أش�� إلى أن أخل�� �ان� تقف وهي ت���ر م� أعاله،  �ار إل�هاوال� ،)264-270(

καταπεπτυῖα, 265( ، فإن وه��ا . أن ال���� م� أوصافها ی�ت�� �أع�اض ال��اعة االع��ارمع األخ� في

 ,pallor in ore, Met. VIII. 801 – χλωρή(ال���ب : أخل�� وفام�� ب��ه�ا ال���� م� الق�اس� ال�����ة

Scut. 265( – ا وال�ي اس���م� لها أ�ً�ا نف� ال�ل�ات إنف��مع  ال�� ���ل قاسً�ا م���ً�ا أ�ً�ا�)pallor in 

ore sedet( الق�م�� وت�رم – ٢ )genuumque tumebat / orbis, et immodicoiprodibant tubere tali, 

Met. VIII. 807-808 - γουνοπαχής, Scut. 266 -  -(،  ال�� ���� في ن� ال���الت إلى ال������

 unguibus et rarasivellentem dentibus(  اإلشارة إلى األ�اف� ،وم� ب�� ه�ه الق�اس� ال�����ةوال�احل��، 

herbas,  Met. VIII. 800 - μακροὶ δ’ ὄνυχες χείρεσσιν ὑπῆσαν, Scut. 266( ، اله�ال ال�� و��ل�

وم� ث� فإن ه�ه الق�اس� ال�����ة ). Scut. 265(ال�ي ت�ف أخل��  αὐσταλέηفام�� وتقابله ال�فة  ����

الف��ة أن  ی��و. وت��� إلى مع�فة أوف��ی�س به�ه الفق�ة م� درع ه��اكل�� وال�����ة له����دوس ،ت��� ب�� ال����

أدبي ساب� لف��ة  ت����ل م��د ��ِّ وم� ال�اضح أنها ال ت على ن�� خاص في أوف��ی�س ت� أثَّ  "أخل��"ال���دة 

داء ل���ل له�ا ، �أل�ان س� �ا، ��ا ذ�� أعاله�نف���ل م� فام�� و وصفه ل فيألوف��ی�س  ام��رً ول��  ،م��دة

  .ص�رة م���ة لإلش���از

                                                        
1 Hes. Theog. 226-27.  

2 Ov. Met. Met. II. 775.   
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 Ἴαμβος κατὰ "نق� ال��أة  ة أوإ�ام��ة ض� ال��أ : "في ع�له اإلهً �اع��اره  ال��عإلى س���ن����  ����

γυναικῶν : 

 “οὐιγὰρ κοτ’ εὔφρωνιἡμέρην διέρχεται 

ἅπασαν, ὅστιςισὺνιγυναικὶ † πέλεται,  

οὐδ’ αἶψαιλιμὸν οἰκίηςιἀπώσεται,  

ἐχθρὸνισυνοικητῆραιδυσμενέα θεόν.”  1
 

   سع�ً�ا، كامًال  ی�ًما �ق�ي ل� ام�أة، مع ���� م�"

  ذل� ال���� ) ال��ع(س ���عة ل���ّ  ول� ���د

  ".ع� ال���ل اال�عاد� واإلله ال���� �ع��ً 

أك�� ت���ً�ا، ال ی���� تفاص�ل ح�ل ال��ه� ال�ارجي، ول��ه �ق��� على تع��� ال��ع  ت�����ال��ع، ه�ا 

ی��و أن في ه�ه ال��رة . ��ده خارج م��لهال��ام � ال���وجو��ع� على  ،���� في م��ل ال�وج�� إله معادب�صفه 

ع��� فق� على تو���ح أن �ه�ر أع�اض ال��ع . ���� عل�ه�ا�في م��ل ال����� الل�ی�  ��� م��فًال �س ل���ّ 

ف� ت�أل فام�� إذ  ،ع�� أوف��ی�س ل�� ه� ال���لةم� فام�� االق��اب ال�ائ� ل�� . س م� ض�ا�اهاق��اب ل���ّ 

  :ادر م��له وتع�د إلى ب��هاغو�ع� ت�ف�� ال�ه�ة ال���لة إل�ها ت ،������ن �أنفاسهاإر  وحل� وص�ر

“functaqueimandato fecundumideserit orbem 

 inque domosiinopes adsuetairevertitur antra.”  2   

  ،ةال��� ه األماك��ع� أن أدت مه��ها ه��ت ه�"

  ".الفق��ة�ه في ال��ازل فَ لِ َأ�هفها ال�� وعادت إلى 

 "س����س" م��ح�ةفي  "ال��ع"فام�� أ�ً�ا  ُت�ّ�� .ألوف��ی�س ت��یً�او���ل ال�ع��� ����ل فام�� ال���قل 

 :ل�الوت�س

“Famem egoifuisse suspicorimatrem mihi                155 

nam postquaminatus sum, saturinumquam fui, 

neque quisquamimelius referetimatri gratiam 

nequeirettulit, quamiego refero meaeimatri Fami. 

namiilla me inialvo mensesigestavit decem, 

atiego illam inialvo gesto plusiannos decem.          160 

atque illaipuerum meigestavit parvolum, 

quo minusilaborisicepisseiillam existumo: 

ego nonipauxillulamiin uteroigesto famem, 

verum hercleimulto maximamiet gravissimam; 

                                                        
1 Semon., frg. VII. 99-102.  

2 Ov. Met. VIII. 821-22.  
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uteriidolores mihiioboriunturicotidie,                      165 

sedimatrem parereinequeo, neciquid agam scio. 

atqueiauditaviisaepe hoc volgo dicier, 

solereielephantumigravidamiperpetuos decem 

esseiannos; eius exisemine haecicertost fames, 

nam iamicompluresiannosiuteroihaeret meo.”  1
     170 

  أ�� أن فام�� �ان� هي أمي"

 ألنه م�� والدتي ل� أشع� �ال��ع ق�،

   ،ال���ل ألمه أح�ٌ  د�ُّ یَ ول� 

  ،هاق�� �ه أنا ت�اهأف�ل م�ا  رده لهاأو 

 ،ع��ة أشه�ألك�� م�  ح�ل��ي في ���ها ألنها

 ١٦٠        م� ع�� س��ات،       ألك���ل�ها في ���ي حب���ا أنا 

  ولق� ح�ل��ي أ�ً�ا ��فل صغ��،

  ،ول�ا اع�ق� أنها واجه� م�اع� أقل

  ،ح�ل في ���ي فام�� صغ��ةأأما أنا ل� أك� 

  .��� ه�قل، �ان� م���لة ال��� وأثقل للغا�ة

  ١٦٥في ���ي،                        وأعاني ی�مً�ا م� آالم ال��اض

  .ول��ي ال أس���ع أن أل� أمي، وال أع�ف ماذا أفعل

  ال�ائع  الق�ل ه�ا ك��ً�ا ما س�ع�

  على ال��ل م�ة ع�� س��ات  ان الف�ل �ان مع�ادً أ�

  ،ال�اللة ال���� أن فام�� م� ه�ه م��اصلة، م�

  ١٧٠                      ".لق� ال��ق� ��ع�تي �الفعل ل���ات ع�ی�ة

 أشه� ألك�� م� ع��ة رح�ها في ح�ل�ه أنها رغ� ذل�، ومع. ا لهأمً  فام�� �ع��� أنه ال�ائع الع�� ی��� ه�ا

 ،فام�� ال����ة نف�ها �ال��ع ل�� - س��ات ع�� م� ألك�� ���ه في ���لها كان حامًال، ��ف�ه فإنه، فق�،

 أو م�اش�ة عالقة �ع�: ی�سأوف�� ن� مع م���ك قاس�ث�ة  ل�ائعة،وا ال�ارعة ال��رة ه�ه في. ال��ع أع�اض و�ن�ا

 في قائ�ة ت�ال ال وأع�اضها وع�اق�ها صفاتها ل�� ،م� ال��ه� نف�ها فام�� ت��ج ،ةال���� الف��ة ه�ا مع ات�ال

  .ض���ها

  :ع� ال��ل ناج�ة تآم�افل�الوت�س،  "األخ�ان م��ا����س"في م��ح�ة  ���ل ال��ع وال��د إضافة إلى ال�ع�

                                                        
1 Plaut. Stich. 155-70.  
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“lassitudoifames frigusidurum 

haecipretia suntiignaviae.”  1        

  ال��د القارساإلرهاق وال��ع و "

  ".هي م�افآت ال��ل تل�

  :"ال���الت"دی�ان ، وه�ا االرت�ا� ت�� مالح��ه في �٢ال��د ال��ع ل��� أدب�ة سا�قة ه�ه األب�ات ���ا�ة

“Frigusiiners illicihabitant PallorqueiTremorque 

et ieiunaiFames.”  3                      

 )الق�ع���ة(وت����ر ) ال���ب(و�ال�ر  ،ال�امل "ال��د" ف����س��� �ه�اك "

 ."اال�ي ال ت��ع أب�ً  )عال�� (وفام�� 

  :In Catilinam" ض� �ات�ل��ا" ع�له في ع�� ش���ون ��ا ورد م�ت��  الف��ت��ب��  العالقةونقابل ه�ه 

“habes ubi ostentes ituam illam praeclaram ipatientiam 
famis, frigoris, inopiae rerum iomnium quibus ite brevi 

itemporeiconfectum iesse sentries.”  4
  

��ع وال��د ونق� �ل لل للغا�ة ت��ل� ال�ائعل��� الق�رة على إ�هار "

  ".في وق� ق���ض��ًفا  س����األش�اء وال�ي س��ع� م� خاللها إن� 

  :De Finibus Bonorum et Malorum" ع� غا�ات األخ�ار واألش�ار"وفي 

“Admirantesiquaeramus ab utroque, quonam imodo 
vitam agereipossimus si inihil interesse inostra putemusi 
valeamus aegrineisimus, vaceamus an cruciemuridolore, 
frigus famem propulsare ipossimus inecneipossimus.”  5   

ح�ات�ا إذا ما  �����ا إدارة���  �ل م�ا، ��اءلیفي خ�� ده���ا ��� أن "

أص�اء أو م�ضى، خال�� م� األل�  ك�ن�ا �ا ال نف�ق في شيء ب���أن اع�ق�نا

  ".�� ��ق�ورنالال��د وال��ع أم  ت��� �إم�ان�او�ن �ان ، ن�ع�ب م�هأو 

ت���� ف����س  أما. ف����س ����� في ال��� لفام��ف��ی�س م� ه�ه اإلشارات، و���ار إضافة ���ف�� أو 

��ارة م� ال��ی� �ال��� أن  .ال���� اآلخ� في م��� فام�� ��٦ع� أب��اًرا أوف��ً�ا و��ل� ت���� ت����ر

Pallorque Tremorque  اإلل�اذة"���ارة ه�م��وس في  ُت�َِّك� 98في نها�ة ال���" )Δεῖμός τε Φόβος τε(١.  

                                                        
1 Plaut. Men. 975- 76.  

   :، ان��frigus ا ما ی����ن ب�� ال��ع وال��د�ً �ان الق�ماء غال ٢

Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 60, 60 n. 6. 

3 Ov. Met. VIII. 790-91.  

4 Cic. Catil. I. 26.  

5 Cic. Fin. IV.69.  

6 FranziBömer, P. OvidiusiNaso. Metamorphosen. BuchiVIII-IX.iKommentar (Heidelberg, Carl Winter, 
1977), 251.  
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و�عل� ع�  إر������ن،�� اإلشارة في إح�� ش�راته إلى م����ا اب�ة تال����ب له����دوس  "ك�ال�ج ال��اء"في 

  :)أحترق= αἴθω( ، وال���� م� الفعلج�عه ض�اوة���� ) ال����ق ( Αἴθων "آی��ن "ال�� س�ي ج�ع وال�ها 

“ἤ οἵηιθυγάτηρ Ἐρυσίχθονοςιἀντι]θέοιο 

                                           ]ου Τριοπίδαο  

Μήστρηιἐυπλόκαμος, Χαρίτωνιἀ]μαρύγματ’ιἔχουσα·  

τὸν δ’ Αἴθων’ ἐκάλεσσανιἐπ]ών{υ]μ[ο]ν εἵνεκα λιμοῦ  

αἴθωνος κρατεροῦιφῦλα] θνητῶνιἀνθρώπων.”  2   

  ،�اساب� ت���  اب�ة ذ� ال�فات اإلله�ة،إر������ن أو م�ل اب�ة "

  ،)ال��� ر�ات(خار����  بهاء��ل� تي �وال �اء�قالم����ا 

  ".ش�ی� ال��اوة ���� ج�عه Αἴθωνاس� آی��ن  أ�ل� عل�ه ال���وال�� 

 ق���ة م� 1393على ال��� وم�ها ال�عل�� إر������ن نف� ال�وا�ة ����ص اس�  الق���ة ال�عل�قاتت�ع� 

  :Lycophron لل���ف�ون  "ا أو أل�����راكاس��ر "

“ἘρυσίχθωνιΑἴθων ἐκαλεῖτο, ὥς φησινιἩσίοδος, διὰ τὸνιλιμόν.”  3  

��ا �ق�ل �����دوس، ���� ج�عه آی��ن، إر������ن ُ���يو�ان "
٤
."  

  :Δευκαλειώνεια "ح�ا�ة دی��ال��ن "��الن���س  شهادة أث��ای�س على ع�ل��ل� و 

“Ἑλλάνικος ... Ἐρυσίχθονάιφησι τὸνιΜυρμιδόνος, ὅτι ἦν 
ἄπληστοςιβορᾶς, Αἴθωναικληθῆναι.”  5   

نهً�ا �ي آی��ن ألنه �ان سُ ب� م��م��ون إر������ن ی��� ��الن���س �ان "

  "في ال�عام

  :���� في ��ارة ٦ع�� أوف��ی�س��الن���س  ل�ا ذ��هوث�ة تل��ح 

                                                                                                                                                                   
1 Hom. Il. XI. 37.  

  :لل���� في ه�ا ال��د، ان��

AdrianiS. Hollis, Ovid:iMetamorphoses, book VIII (Oxford: OxfordiUniversity Press, 1970), 140. 

2 Cat. Fem. 43a. 2-6.  

3 Lycoph. Alex. 1393.  

لق� إلر������ن ع�� ب�صفه بـآی��ن  ���ا ی�عل� .� ت�ل�اه في أب�ات لحع�� �����دوس ل� ی�� ش�حه أو ت� ش� إر������ن س�� ج�ع  ٤

  :ان��. �����دوس

Kenneth JohniMcKay,iErysichthon. A CallimacheaniComedy (Leiden: E. J. Brill, 1962), 19–26, 
MariosiSkempis, “Erysichthonider J¨ager:iSSH 970.22 und Call. Cer. 81–2,”iMnemosyne 61 (2008): 372–
73. 

5 Ath. X. 416b.  

  : لل���� ان�� ٦

 AlaniH. F. Griffin, “Erysichthoni- Ovid'siGiant?”,iGreece &iRome 33, no. 1 (1986): 61. 
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“furit ardor edendi.”  1
  

 "ت��ل�ه ر��ة عارمة في ال�عام"

����رة م� أجل ال ٢اع�ل�ة ب�ع م���� على  "ال��اء ك�ال�ج"م�  25-18ت ال��رة أب�ا ن�ع�ف م�في ال�ق� ذاته، 

ث� الع�دة إلى  م� ص�رة إلى أخ��، ت�ه� ق�رتها على تغ��� ش�لهاوفي األب�ات ال�ال�ة  ،ال���ل على ال�عام

  :م��لها في وضعها ال���عي

  “η τε γέ[ν]οιτοικαὶ ἐκ[δύσειε]νιἑωυτῆς  

[μορφ] ην· ἣ δὲιλυθ[εῖ]σα φίλουιμ[ετὰ δώματαιπατρὸς  

ὤιχετ’]  ἀπαΐξασα, γυνὴ δ’ ἄφαρια[ὖτιςιἔγεντο  

πατρὸς ἐ]νὶιμεγάροισι.”  3
                             

و�ع� أن ت��رت،  أن ت��ح ص�رة م��لفة وتغ�� ش�لها،) م����ا(كان ب�سع "

 �ال� فيام�أة  ،� م�ة أخ�  ،في ال��وصارت  الع���،وال�ها ان�فع� ن�� م��ل 

  ".وال�ها

 ه�ه ن���ة ،Eurypylus ی�ر���ل�س اس�ه ااب�ً  هاو�ن�اب ب�س��ون  مع عالق�ها إلى ��ار ذل�، إلى �اإلضافة

  :العالقة

“καὶ τὴνιμέν ῥ’ ἐδάμασσειΠοσειδάωνιἐνοσίχθ[ων  

τῆλ’ ἀπὸ πατρὸς ἑοῖοιφέρων ἐπὶιοἴνοπαιπόν[τον 

ἐν Κόωιιἀ[μ]φιρύτηιικαίπερ πολύιδρινιἐοῦσα[ν·  

ἔνθαιτέκ’ Εὐρύπυλονιπολέωνιἡγήτοραιλαῶ[ν.”  4
              

   �ع�ً�ا ع�، وح�لها روضها ب�س��ون، م�ل�ل األرض"

   ،إلى ��س�ال����  ال�اك�ع�� ال���  وال�ها

  ش�ی�ة ال��اء، ب�غ� أنها �ان�  ح�� ی��ف� ال��� ح�لها،

  ".�ع�بالوه�اك أن��� ی�ر���ل�س، ز��� الع�ی� م� 

ی��و أن  "ال���الت"دی�ان لق� اس���م أوف��ی�س ه�ه ال�عل�مات على ن�� م�اس� مع اخ�الفات ض��لة، ففي 

  :زوجة�اع��ارها ع��ة ول�� ب�صفهام����ا ب�ع� 

“hanc quoqueivendit inops: dominumigenerosairecusat  

                                                        
1 Ov. Met. VIII.828.  

 πολλάκιςιπάνακτα δὲ † καὶιὙπερμήστρανιπιπρασκομένην ἐπὶ γυναικὶ †(في ت��الت ان��ن��س ل����ال��  ٢

μὲνιαἴρεσθαι τῖμον, ἄνδραιδὲ γινομένηνιΑἴθωνι τροφὴνιἀποφέρειν τῷιπατρί, XVII.5( ار إلى اب�ة�� ،

  :ان��, إر������ن �اس� اب��م����ا، ��ا ت� اإلعالن ع� ق�راتها في ال���ل و��ل� ب�عها ل�ق��� ال�عام إلى وال�ها

 Hollis, Ovid iMetamorphoses, book VIII,i129. 

3 Cat. Fem. 43a. 30-33.  

4 Cat. Fem. 43a. 55-58.  
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et vicina suasitendens superiaequoraipalmas  

“eripe meidomino, qui raptae praemiainobis  

virginitatisihabes!” ait.”  1                     

   ،أ�ً�ا) م����ا(قام ب��عها  )إر������ن (ن�ً�ا ل�اج�ه "

  ت�ف� س��ها،ل�� الف�اة األص�لة 

 ال��اوروت�فع أكف ال��اعة إلى ال��� 

  ".م� س��� �ام� �ف�ت ��ائ�ة ع�ر��ي ان��ل�ي" :قائلة 

و��اع�ها في إدارة ال��قف ال��  ،، و��ل� على ق��ة وال�هالالب�ةی�� ال�أك�� على ال��قف ال�رامي �ه ال���قة و�ه

 prece(ال�� اس��اب ل��اع�ها  �س، ف�ًال ع� ذل� اك���� الق�رة على ال���ل �ع� ل��ئها إلى ن���نض� لهتع�َّ 

non spreta(إر������ن ال��أدت إلى ز�ادة ق��ة ف ،دة م��ًقا، ب���ا ع�� ����دوس �ان� ه�ه الق�رة م�ج� ٢ 

  .في االس�فادة ال�املة م� اب��ه غ�� م�ال �ال��ة �إرادتها وم�اع�های��دد  ، ل����� ���ه غ�� ال���� ع� ال�عام

ق�رة ال���ل ه�ه ع�� م����ا وتأم�� �عام وال�ها م� خالل ه�ه  ،"أل���ان�را"في ق���ة  ن،ع�� ل���ف�و ت���ر 

  :إر������ن ق�رة، ب���ا ث�ة اع�قاد �أن ان�هاك وح�ث أرض اإللهة �ان ال��� في ف�ض العق��ة على ال�

“τῆς παντομόρφουιβασσάραςιλαμπουρίδος  

τοκῆος, ἥτ’ ἀλφαῖσιιταῖςικαθ’ ἡμέραν 

βούπεινανιἀλθαίνεσκενιἀκμαίαν πατρός,  

ὀθνεῖαιγατομοῦντος Αἴθωνοςιπτερά.”
 3
      

  �اة ال�اك�ة ال�ي ت��� أش�اال م���عة،وال� الف"

   ،م� خالل ب�عها ال��مي ،ف�فِّ �ُ � �ان �ال

   ،ل�� أن��ها ال�ار�  ��عالح�ة م� 

  ".أج���ة ح�ث إنه آی��ن ال�� ح�ث األرض ب��ال

وهي روا�ة ت���� ���ل ���� مع  –ب���ا ع�� أوف��ی�س ���� س�� العقاب في ق�ع ش��ة اإللهة ال�ق�سة 

 .��ا س���� �ع� قل�ل �ال��اخ�س،� ماورد ع�

ح�� ت��ل  ألوف��ی�س،ة واح�ة م� ال��ادر ال�ئ��ب�صفها د����� إلى  ال�ادس�ال��اخ�س  ن�����ز ی

��ائ�  )وم���( غ�� ال���� λοιμόςل�� روا�ة أوف��ی�س اس���ل� ال��ع  ا،رئ��ً  م�اًنا��ه إر������ن أس��رة 

نالح� أن �ال . مع وج�د الع�ی� م� االخ�الفات ف��ة أوجه ت�ا�ه ب�� ال���� .٤ی���ل في فام�� آخ� أك�� ح���ة

                                                        
1 Ov. Met. VIII. 848-51.  

2 Ov. Met. VIII.852.  

3 Lycoph. Alex. 1393-1396.  

4 Lowe, “Personification Allegory”, 427.  
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على ال�غ�  .إر������ن ف�ض العق��ة على  ا فيك���� �اع��اره س��ً / د����� ال�اع��� ق� أشار إلى ق�ع ش��ة 

  :ش��ة ال�ل�� �اس�، ب���ا أوف��ی�س ١)ἦς δέ τις αἴγειρος(ش��ة ال��ر  ها �اس��م� أن �ال��اخ�س ���� إل

“stabat inihis ingensiannosoiroboreiquercus.”  2
 

  ".ق��ة ذات ج�ع مع��كان� تقف ب�� أش�ارها ش��ة بل�� "

  :إن�اء غ�فة �عام ����ة إر������ن فيس�� ق�ع ال���ة ع�� �ال��اخ�س إلى ر��ة  �ع�د

“ταῦτα δ’ ἐμὸνιθησεῖ στεγανὸνιδόμον, ᾧ ἔνιιδαῖτας  

αἰὲν ἐμοῖςιἑτάροισιν ἄδηνιθυμαρέαςιἀξῶ.”  3   

  ل��ف ت��ع ه�ه األش�ار م���ي ال����،"

    ".�فاقيل دائ�ة أع� مآدب حافلةسح�� 

 إر������ن �ق�ری�عامل �ال��اخ�س مع  ،رأ� س�ی� إر������ن الت�اذ اف�قارو ر س� ال��اب ج�ئً�ا ان�فاع ��ِّ یُ 

م� ناح�ة أخ�� ال �ق�م أوف��ی�س س�ً�ا معق�ًال  .٤ل�لَّ ل مُ �فب�صفه ، وال س��ا أنه ��ه� ���ل أساسي م� ال�عا�ف

إلى جان�  �ع�ز وه� س�� ،٥ر������ن ال�اضح في ال���عة الفاس�ة إلال�ح�� ل��� ا���� ر��ا و لق�ع ال���ة، 

ي ، ال�لإللهة �الغة ةق�ع ال���ة إهان و��عل م� ،ع�م ال�عا�ف معه –خاصة وأن ل��ه ف�اه �الغة  – ع��ه ال�اضج

ع�� ��ف�ده، ب���ا  أنه ق�ع ال���ة ال���ة ح� إر������ن إلىلق� وصل ه�س  .���ة كان� تعارض ه�ا األم�

و�ال�الي، �أتي العقاب  .٦)σεύατ’ ἔχων θεράποντας ἐείκοσι(ی�لقى م�اع�ة ع���� خادًما كال��اخ�س 

ال�هام ال�ات وفًقا  – س��ا نهای�ه ال��ع وال ف�ض ةن�ً�ا ل�ل��ه غ�� ال�ق�س، ن�ً�ا ألن عق�� دون ع� ع�اء

�ي ال ت��ك أثً�ا إر������ن دة ل����ة ��َّ ت��اس� مع ال��رة ال�ُ  قاس�ة للغا�ة ةهي ����ع�ها ص�ر  - ألوف��ی�س 

 إر������ن،ب، م��ل�ات األ في ت��ی� ی���لث�ة ع��� م���ك في تق��� ال��ه� ب�� ال�اع���  .٧س�ً�ا ع�� الق�اء

   :ل��ی�ةا ن���ة ش�اه�ه

“ἁμαὶ γὰριἀπειρήκαντιιτράπεζαι.  

χῆραι μὲνιμάνδραι, κενεαὶιδέ μοι αὔλιεςιἤδη  

                                                        

1 Callim. Cer. 37. 

2 Ov. Met. VIII. 743.  

3 Callim. Cer. 54-55. 

4 Hollis, Ovid:iMetamorphoses, book VIII, 130. 

5 Anderson, Ovid’siMetamorphoses, Books 6-10, 404. 

6 Callim. Cer. 33. 

  :ان�� .القة��ة أوف��ی�س في أن ���ره ���ارات ت�اس� الع�إلى ر  Griffinه�ا ال��ه� ال�ل�ي للغا�ة إلر������ن ی�جعه ج��ف��  ٧

 Griffin, “Erysichthoni- Ovid'siGiant?”, 58-62. 
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τετραπόδων, ἤδηιγὰρ ἀπαρνήσαντοιμάγειροι.”  1   

  ،فارغةأص��� م�ائ�� "

  ، خاو�ة ر�عاأل ال�هائ� ذوات وصارت أف��ة� ح�ائ�� �َّ �َ وخُ 

  ."ال�هاة ��ف��يو 

“τὸν βαθὺνιοἶκον ἀνεξήρανανιὀδόντες.”
 2
 

  ".لق� ال�ه�� أس�انه ال��� الغ�ي"

“iamqueifameipatrias altaqueivoragineiventris 

attenuaratiopes.”  3  

  ".٤الع��� ���ه وت����ج�عه ���� �ائه آت�اءل� ث�وة "

  :ال��ی�ة ش�ارع في م���الً  الق�ة نها�ة إر������ن فيكال��اخ�س  �ق�م ال���قة، ه�ه ����

“ἀλλ’ ὅκαιτὸν βαθὺνιοἶκον ἀνεξήρανανιὀδόντες,  

καὶ τόχ’ ὁ τῶιβασιλῆος ἐνὶιτριόδοισιικαθῆστο  

αἰτίζωνιἀκόλωςιτε καὶ ἔκβολαιλύματαιδαιτός.”  5   

   س�انه على ال��� ال���،أفل�ا أت� "

  ��ق المف��ق في اب� ال�ل�  جل�

  ".�الئ�ال�قا�ا و والق�امة  الل���اتی���ل 

ال����ك ��ه   أنهإالَّ  ،م� ال�ي رس�ها �ال��اخ�س ق��ةهائ�ة ال�ي اخ�ارها أوف��ی�س أش� في ح�� أن ال��رة ال�

 ���� إلى أن مع�� Hollis٦ه�ل��  نو�أوف��ً�ا، خاصة ���ل ت��یً�ا  إر������ن ل�اتهالق�ل �أن ال�هام 

Etymologicum Magnum  ٧ل���دة لألس��رةله�ه ال�وا�ة ا�ال�هام ال�ات ی�عل�  ب�ج�د أصل ی�نانيی�حي ،

  .إر������ن إلى معال�ة �ال��اخ�س ألس��رة  أوف���ةإضافة  وم� ناح�ة أخ��، م� ال�اضح أن فام�� ت��ل

                                                        

1 Callim. Cer. 104-106. 

2 Callim. Cer. 113. 

3 Ov. Met. VIII. 843-44.  

 ,utque fretumirecipit de totaiflumina terra / nec satiaturiaquis(أك� أوف��ی�س على ح�� ال��ع ع�� إر������ن ���لة  ٤

VIII. 835-836( ، ال��اخ�س ن���م�  90-89ال�ي ت��� �ق�ة إلى األب�ات� )τὰ δ’ ἐς βυθὸνιοἷα θαλάσσας / 

ἀλεμάτωςιἀχάρισταικατέρρεεν εἴδαταιπάντα(ل� ، ان����: 

NeiliHopkinson, Callimachus: Hymn toiDemeter (Cambridge: CambridgeiUniversity Press, 1984), 23 

5 Callim. Cer. 113-15. 

6 Hollis, Ovid:iMetamorphoses, book VIII, 130. 

7 EtymologicumiMagnum s.v. αἴθωναιλιμόν, τὸνιμέγαν ἢ ἑαυτὸνιφονεύοντα. 
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 "م���ًنا ه��اكل��"ث�ة إشارة م�اثلة في م��ح�ة  ،و���ا ی�عل� ب��ل�� فام�� م� خالل إح�� ال��ر�ات

 أن ی�ن� Lyssa وت�ل� م� ل��ا رس�لة له��اصفها ب� وما یل�ه، ح�� تع�ل إی���  822 ال���ل��ر����� في 

ی�� ال�ع� أن اخ��ار أوف��ی�س ع�م ��ام ����� �االت�ال ال��اش� لفام�� . ی�ه ب�م ذو� الق��ى ه��اكل��

وهي تف�ض عق��ة ال��ع على د�����  ���ركال��اخ�س، ال�� " ل�����"الخ�الف ���ع�ها ع�ها، م�اولة 

    :ال�ال�ة أوف��ی�سفي أب�ات نالح� وج�د ����� ج�ً�ا إلى ج�� وعلى ال�غ� م� ه�ا  .���١ل م�اش�إر������ن 

“neque enimiCereremque Famemque  

fata coireisinunt.”  2   

  "����� وفام�� �ال�قاءال ت��ح األق�ار "

“dicta FamesiCereris, quamvisicontraria semper 

illius estioperi.”  3   

  رغ� ، ام� اإللهة �����نف�ت فام�� أو "

  ".مع و��ف�ها ال�ائ� هاتعارض

�أن م� خالل ال��اح ل����� وفام�� فق�  ، وذل�Fata ر�ات الق�رق�ة أع�� م� ل�ف�ه ال�اع� ه�ا ی�ع� 

����� وفام��  إذ تل�قي وه�ا ت��� ال�فارقة ،رغ� ت�اده�ا �الف��ة ال�ع��ة، أب�اته ول�� في م��اور��معا  یل���ان

 .�٤ الل��ة ال�ي نعل� ف�ها أنه ل�� ب�سعه�ا اللقاءفي نف

ف��ج�ل��س ع��  Allectoاإلشارة إلى أل���� الب� م�  ،ل��ادر ال����لة ألوف��ی�سل ��� ع�ض�ا�� نون

)Aen.VII. 323ff.( أوجه ال��ه ���� ت��ی� .، ��ا س�� وأش�نا�٥اإنف��، ���ا ی�عل� ب����� فام�� و��ل� 

�ق�م ل�ا وصف  .٦إل�ه�ا ال�����ة ال�فات ���� كاله�ا ب�ء، ذ� �اد� ،وأل���� في أم��� �ة ب�� فام�ال�ئ��

��ا أن  ،جائع إلن�ان��ا �ع�� م�ه�ها ص�رة مغالى ف�ها  ���ع�ها،ال��ه� ال�ارجي لفام�� ص�رة �املة ع� 

 –شع�ر، ن�ا� ف��،  –شيء آخ� ���� ال . م�ه�ها ال�ارجي ما ه� إال انع�اس ل�فاتها وج�ه� وج�دها

                                                        
1 Anderson, Ovid’siMetamorphoses, Books 6-10, 407. 

2 Ov. Met. VIII. 785-86.  

3 Ov. Met. VIII. 814-15.  

4 Tissol, The Faceiof Nature, 68, Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 86-87. 

 :ان�� ،�أن أل���� هي وال�ة �ل م� فام�� و�نف���ا Tissol �لت�� ی��� ٥

 Tissol, The Faceiof Nature, 70-71. 

  :وع� م�اق�ة العالقة ب�� أل���� وفام��، ان��

Tissol, The Faceiof Nature, 70, Hardie, Ovid'siPoetics of Illusion,i233f., , Feeney, The Godsiin Epic,162-
176, Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 86-87.    
6 Hardie, Ovid'siPoetics of Illusion,i233. 

  : وعن دین فامیس أللیكتو عند فیرجیلیوس، انظر
 Lowe, “Personification Allegory”, 429.  
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ة على ذل�، فإن �اله�ا ل��ة الق�رة و عال .١فإن ج�ه�ها م�ج�د في م�ه�ها Soldowش����ها، ف��ا ���� س�ل�و 

ض�ا�اه�ا  ص�ورم� خالل ملء  إل�ه� اونقل �ل صفاته� له�ا، م�ا�قة��ل ض�ا�اه إلى ن��ة ج�ی�ة على ت�

 ال�اجةفي  ال����لة ،"صفاتهانف� " � إل�هلف�ق �ن،إر����� ف� وحل� وص�ر�أنفاسها فام��  مألت. �أنفاسه�ا

اع ال���ل، ح�� ی�� ف�ل � ن�ع م� أن�ع� ذل� في ال���قة و  ،٢)seque viro inspirit( إلى الغ�اء ال�ائ�ة

وعل�ه، ون�ً�ا . ی�� ت��ی� �ل جان� م� ج�ان�ه� ال�����ة ح�ی�ًااآلن ، و ال��ا�ا ع� أ� شيء ی�عل� ب�واته� ال�ا�قة

فإن وصف فام�� ��عل�ا نع�ف  -إر������ن  – ٣آخ�" وحً�ا"ع �ِ� �ُ " وحً�ا"�ع��� فام��  وف��ی�س ی��و أنهألن أ

وعلى ال�غ� م� ع�م اإلشارة . ون����ج مق�ًما ال��رة ال�ي س�����ها �ع� ذل� ،ال���ق�ل�ةإر������ن م��ًقا ص�رة 

وم� ث�  ،ن�ً�ا ألن ج��ع صفاتها ت��قل إل�ه ل�،اس���اج ذب�سع�ا  ،إلى م�ه�ه ال�ارجي �ع� ه��م فام�� عل�ه

  :ه�ا االس���اجد����� إلى م� ن��� �ال��اخ�س  93-91وت�ع� األب�ات  ،س��أث� م�ه�ه �ال��از� 

“ὡς δὲ Μίμαντιιχιών, ὡςιἀελίῳ ἔνιιπλαγγών,  
καὶ τούτωνιἔτι μεῖζονιἐτάκετοιμέσφ’ ἐπὶ νευράς· 

δειλαίῳιἶνές τε καιιὀστέα μῶνονιἔλειφθεν.”  4  

دم�ة م� ال��ع ��ا ت�وب �ل م��اس، أو ال�ل�� ف�ق جك�ا ی�وب "

على ن��  وتالشيذاب ق� ) إر������ن (فإنه  ،ت�� وهج ال���

   ".فق� س�� ال�ل� والع�ام ل�ائ�ل ی���ل�  أنهح�ى  ،����� �م�هأس�ع 

ت��ل أوصافه ت�ابًها مع ت����  وال��إر������ن ت��� ه�ه األب�ات إلى ال�الة ال��ی�ة ال�ي صار عل�ها 

  :٥فام�� ع�� أوف��ی�س

“duraicutis, per quamispectari visceraipossent;  

ossa subiincurves exstabantiaridailumbis.”  6
  

  ،اأح�ائه ة���� م� خالله رؤ� صل� وجافجل�ها "

   ".ت�� خاص�ت�ها ال�ق�س���نات�ة  ع�امها�ان� و 

                                                        
1 JosephiB. Solodow, The World of Ovid'siMetamorphoses (ChapeliHill and London: Universityiof North 
Carolina Press, 1988), 198. 

2 Ov. Met. VIII. 819.  

3 Griffin, “Erysichthon - Ovid's Giant?,” 60. 

4 Callim. Cer. 91-93. 

  :ان�� وفام��،ل���� م� ال�عل�مات ح�ل ار������ن   ٥

Rita Pieriniidegl’ Innocenti, “Erisittoneiprima e dopoiOvidio,” Prometheusi13 (1987): 146-147.  

6 Ov. Met. VIII. 803-804.  
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  :���ة ال����ة بهاوصف فام�� ورم��ة ال

 ،م�ه�ها ال�ارجي ل�الع�ی� م� ال�فاص�ل ح� وق� أدلى  جائعة،اخ�ار أوف��ی�س أن �ق�م فام�� في ص�رة ام�أة 

ه�ا ال��  لىإ، وت�ل ن�اف�ها �ق�م وصًفا رائًعا ل�جهها وج��ها .ح ل�ا ت���� ص�رة م��املة لها في أذهان�ا��م�ا یُ 

  :١اء دون ال�اجة إلى أج��ةت��ل� في اله� كي ت��لها ال��اح و 

peragit perqueiaera vento.  2
  

  .ح�ل�ها ال��ح ع�� األج�اء

ن�ان ال�ائع في إذ ت���� �ل خ�ائ� اإل��ً�ا م�ها، وتعاني هي ش ،�اإنف��م�ل � فام�� �ل صفاتها، ��ِّ تُ 

ع�ا�ة ب����ها وم�ه�ها �الت��ح س���ة أوف��ی�س في ال����� على ت�اهل فام�� ال�امل . ه�ه ال�فه�م ال���د

، و��غ� ت���� فام�� على أنها ٣الع��� األول في م�ه� فام�� ال�ارجي ی���ل في شع�ها األشع� .ال�ه�ل

أ��ا اإلشارة إلى ثالثة أع�اء م� ج�� وج�ی� �ال��� . نها تف�ق� ل�ل م�ا�ا ال��أة فإ، بل و�لهة في ال�ق� ذاته ام�أة،

ولق� ت�� اإلشارة . ٤)fauces et pectus et ora(ال�ل� وال��ر والف�  له��م فام�� هي �تع�ضإر������ن 

�فام�� وت��له إلى إر������ن فق� ت� ال���� ���ا�قة ، و�ه�ه ال���قة ٥في وصف فام�� ال�الثةإلى األع�اء 

  .ها�من��ة ج�ی�ة 

ال�ي  ةدو � �ال���� ال��ع یا ��ضع م��لها في س����ف ،م� ق�ل أوف��ی�س ول�� ال��فةل� ��� اخ��ار ب��ة فام�� 

 ٦)est locus extremis Scythiae glacialis in ore(س����ا ال�ع��ة وال�ل��ة ت��ل . أعاله س�ق� اإلشارة إل�ها

ولق� وصف ال��اب . ال�� اع��� ال���ة األم�ل لفام��م�ل الق�قاز ت�اًما ، �٧ال���ة لل�ع�اء ال��ودة وال��ب والقف�

  :tristeة في ه�ه األرض ال���اء �ال�فة ال�امل لألش�ار ب�ق

“tristeisolum, sterilis, sineifruge, sine arboreitellus.”  8   

  ".وال ش�� م���ل�ال  ج��اء،أرض د��اء، "

                                                        
1 Hollis, Ovid:iMetamorphoses, book VIII, 142. 

�اثلة لق�اع ���� م� ع�و� مُ وق�ع ه�ه  وجهة ن�� م�ل� ت��لَّ . إلى ان��ار ال��ع في اله�اء ���Tissol ت���ل �م� ناح�ة أخ��، 

م� غ�� ال�عق�ل . الق�ة، و���اهل في نف� ال�ق� دور ����� في ال��ه� ال���� في���اق� ه�ا مع و . ال��ان ول�� إر������ن فق�

و�ال�غ� م� ذل�  وم��د،فه�ف فام�� واضح . أن ت�سل إلهة ال�راعة م�اعة إلى م�ی�ة، األم� ال�� �ع�ي أنها س���� ال�الح وال�الح

  :ان�� .ة یه�ف إلى ر�� فام�� ال�اللي ومقارن�ها �ال��ض ال�ع��م� ال����ل أن اخ��ار أوف��ی�س له�ه ال��اغة ال���د

 Tissol, The Faceiof Nature, 70.  

2 Ov. Met. VIII. 815.  
3 Ov. Met. VIII. 801.  

4 Ov. Met. VIII. 819.  

5 Ov. Met. VIII. 802-06.  

6 Ov. Met. VIII. 788.  

7 Hollis, Ovid:iMetamorphoses, book VIII,  139, Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 59. 

8 Ov. Met. VIII. 789.  
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م�  حاج�ه���عة فام��، ح�� ال ���� ل��ل ه�ا ال��ان أن ی�ف� أل� ش�� مع ه�ا ال�صف ت�اًما  ی���

ت�ه�  ١)lapidoso … in agro(ال����ة  ال�ق�لوفي . ة، م�ا ی�د� إلى ال��اعةل�قاء على ق�� ال��الال�عام 

���ل ه�ا ال��ان وال�ي اق�لع�ها فام�� �أ�فارها وأس�انها، و�ال�الي  ٢)raras … herbas( ه��لةنادرة أع�اب 

  .م�ل�ة م�ال�ة لفام�� إذ �ع�� صفاتها و����� معها

  :ت���� فام��

و��ا رأی�ا فإن . ه�واأل ور ال�ئ��ال�تلع� فام��  أن ��ا ع�ضه أوف��ی�س، ،إر������ن نالح� في م�ه� 

فام�� ت��اف� ���عة وعلى ال�غ� م� أن . � وغ�� ال���ر �ف�ض العق��ة ال���ت�ة عل�هسغ�� ال��ا إر������ن سل�ك 

م�الً�ا ل��� یه�� إلهة  بقاعه�ا ال�ع�  ال��اش�،له�ا االت�ال ، و�ال�الي ال ���� ����� ت�اًما مع ���عة اإللهة

ه�ا ال���ر ال�ح�� لف�ض ه�ه  �ع�ل�ا . واإلث�ار، ال�ي تق�م ال�عام لل��� إلخ�ابلهة ال�ام�ة لاإل -  ال�راعة

م� خالل �ل�ات  ح�� ت� ال���� ب��ع العق��ة م��ًقا ،ال���� ال�ال��اخي، وذل� على ال���� م� ٣العق��ة �ال�ات

  :ا �قابلها ع�� أوف��ی�سال�ي ال ی�ج� مو ، إر������ن 

“ταῦτα δ’ ἐμὸνιθησεῖ στεγανὸνιδόμον, ᾧ ἔνιιδαῖτας  

αἰὲν ἐμοῖςιἑτάροισιν ἄδηνιθυμαρέαςιἀξῶ.”  4      

  ل��ف ت��ع ه�ه األش�ار م���ي ال����،"

  ".�فاقيل أع� مآدب حافلة دائ�ةسح�� 

ال ��غله شيء . ت�قفت��هل� ال�عام دون لة ال�ي اآل ���ه� إر�����ن، ت��ل إلى ما �� فام�� م�ع� أن ت��َّ 

م�ا أد� إلى اك��اب م����ا ال�ائ�، ل�رجة أن ض�اوة ج�عه ت�فعه إلى ب�ع اب��ه،  آخ� س�� ال��� ع� ال�عام

في س�د  أب� أخ�ل�وس  ن��ى أن��� أالَّ . عق� ت��عها ل����ن �إنقاذها�لفة �إلى أش�ال م لعلى ال���  ةالق�ر 

  :م����ات���ع بها اإلشارة إلى م��ة مع��ة  ئ�� ی���ل فير  �غ�ضإر������ن ق�ة 

nec minusiAutolyci coniunx, Erysichthoneinata,  

iuris habet.  5               

 ال���لق�رة ( ه�ه الق�رةل�یها إر������ن كان� زوجة أوت�ل���س اب�ة 

    ).ع�� ب�وت��س

دور ال���لة إر������ن یلع�  ت��ح ثان��ة في م�ه�أن ه�ه الق�رة في م�ار ه�ه الق�ة  ع� �غ� ال���

ث ��ِ �ُ وفي نف� ال�ق� .  في ت��ر الق�ة في روا�ة أخ�ل�وسفعاالً ا و�ال�الي ت��� فام�� ع���ً  ��ه، ال�ئ��

 اإلشارة إلى ��ع�. ��ن و�او���وال�اص �ف�ل� م�اش�ة ل��ه� ال�اب� عل�همع ا ن�ًعا م� ال��ازن إر������ن م�ه� 

                                                        
1 Ov. Met. VIII. 799.  

2 Ov. Met. VIII. 800.  

3 Pieriniidegl’ Innocenti, “Erisittoneiprima e dopoiOvidio,” 145. 

4 Callim. Cer. 54-55. 

5 Ov. Met. VIII. 738-39.  
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ن���  اإلله�� ج����� وم����ر��س��� ع�فان و  �افأة عادلةمُ  وما ح��ا �ه م� ،�ال��م وال�ق�� ال�ه����  ال�وج��

ف�ان أن  ،دون س�� واضحت��� اإللهة ت��أ على ل�جل غ�� ورع  ت�اًما ةم�اق� حالةأتي ت، ما قاما �ه م� أفعال

    .١وال م�ال لل�ع� ف�هاوق�راتها واض�ة  ع�الة اآللهةت��و في �ال ال��ه�ی� . تلقى العقاب ال�� ����قه

�اس �ال��ع ال��ی�، ف�ل في حاإلفي ل�ح ال���  ت�ل�هال�� إر������ن إلشارة إلى أن إوفي ال�ها�ة، ت��ر 

، و���� اع��ار االل�هام ال�اتي ال��حلة نف�ه یل�ه�اإلح�اس غ�� ال����ق وان�هي األم� �ه �أن ال�عا�ي مع ه�ا 

ة انقل�� ���ة م� خالل ت��فاته ال��م�ة �ألن ش����ه ال��ین�ً�ا  –ن��ة ج�ی�ة م� فام��  –ه خ��ة م� ت��لاأل

فلق� دان� ال����ة ال�املة لفام�� واك��ل  .الق���ة، و�ع� ه�ا اغ��اً�ا �امًال ع� ج��هض� ش����ه ال����ة 

 .ال���ل

  

  س�م��س

  :وال��روث األدبي س�م��س

م�� . )XI.583-656(في ال��اب ال�اد� ع��  Somnus "ال��م" ��م��سل ��ه� ال����� ال��از� ال�ال�

في . لهةتع�د أص�له إلى اآل�� الو ، ع�� ه�م��وس و�����دوس ὕπνος "ال��م" ه����س ت����ت� م�حلة �اك�ة جً�ا 

س�م��س �ل ت�ابها مع م�ه� ه����س في أح� ال��اه� ال�ي ت� ن�� )359-225( �اب ال�ا�ع ع�� م� اإلل�اذة�ال

  :في أن �غل� ال��م ز��س �ي ت���� م� م�اع�ة اآلخ��� تهال�الي، ح�� ت�ل� ه��ا م�اع�

“Ὕπνε, ἄναξιπάντων τε θεῶνιπάντωνιτ’ ανθρώπων,  

ἠμὲν δήιποτ’ ἐμὸν ἔποςιἔκλυες, ἠδ’ ἔτιικαὶ νῦν  

πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέωιχάριν ἤματαιπάντα.  

κοίμησόν μοιιΖηνὸς ὑπ’ιὀφρύσινιὄσσε φαεινώ, 

αὐτίκ’ ἐπεί κενιἐγὼιπαραλέξομαι ἐνιφιλότητι.”  2   

   �ا س�� اآللهة وال��� أج�ع��، ه����س،أ�ا "

  ،اأ�ً�  فل����ل لي م�ي،ك�ا اس��ع� إلى �ل�اتي ���ا 

                     .إلى األب� وسأق� ل� به�ا ال�ع�وف

 ، ألجلي اج��هحع��ي ز��س ال��اق��� ت�� �غل� ال��م  اجعل

  ".أس�لقي إلى جان�ه في عالقة غ�امحال�ا 

، ی��دد ه����س و�ق�ل فق� ٣ولق� وع�ته ه��ا ن��� ذل� �أن ت�اف�ه �ق�� ذه�ي في حال م�افق�ه على م�اع�تها

��جه �ر ه����س م���ه إلى ل����س و غادِ �ُ  .١)خار����(إح�� ع�ائ� ال���  �اس���ا، �أن ت�وجه ا�ع� أق��� ه�� 

  :ف�ق ش��ة ص���� في ش�ل ب�مة ال�ق� ال�� ی�د� خالله ال�ه�ة ال���لة إل�ه، ، ح�� ی����لى إی�اإ

                                                        
1 Anderson, Ovid’siMetamorphoses, Books 6-10, 415. 

2 Hom. Il.XIV. 233-37.  

3 Hom. Il. XIV. 238-41.  



  وف��ی�سأل  في دی�ان ال���التال����� 

 

  ٢٦٥ 
 

“ἔνθ’ Ὕπνοςιμὲν ἔμεινειπάρος Διὸςιὄσσε ιδέσθαι,  

εἰς ἐλάτηνιἀναβὰςιπεριμήκετον, ἣιτότ’ ἐν Ἴδῃ 

μακροτάτηιπεφυυῖαιδι’ ἠέροςιαἰθέρ’ ἵκανεν·  

ἔνθ’ ἧστ’ιὄζοισινιπεπυκασμένοςιεἰλατίνοισιν,  

ὄρνιθιιλιγυρῇιἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐνιὄρεσσι               

χαλκίδαικικλήσκουσιιθεοί, ἄνδρεςιδὲικύμινδιν.”2      

 ش��ة ف�ق ت�ل� و  ،تقع عل�ه ع��ا ز��س ل��ال، ه����سوه�اك �قي "

 ال���، في ذل� إی�ا ن�� على ج�لأ��ل ش��ة وهي ، ص���� شاهقة

 ت���ه ،ه�اك��ل�  ال��اء �ان ع�ان ��اب إلىالع��  ووصل

 ائ� ج�لي ع�بفي ه��ة � ع� األن�ار، أش�ار ال����� أغ�ان

                      ".��������ال��� و  ،خال��� ���ه اآللهةت ،ال��ت

 ی���� م� ال���ف ح�ى�إ�الغ ب�س��ون �ال���رات ال��ی�ة، �ع� ان�هائه م� مه��ه، �ق�م ه����س ب�ف�ه، 

ا، هأه�اف ل��ق�� ق�راتهالس�فادة م� في اوال����ل  ال�افع ال�ئ�� لل��ء ه��ا له����س نقابلو . ����٣ة ل�الح اآلخ���

م� أجل ع�دة  ال�ائ�ة Alcyoneم� صل�ات أل���ني  "ال���الت"دی�ان ج�ن� في لق� ان�ع�� . ع�� أوف��ی�س

ق� فارق ����� ا، إذ �ان االس��ا�ة إل�هاإلم�ان صل�ات ل� ��� � –و��اصة في مع��هاسالً�ا  Ceyxك���� 

ل�ل� ت�سل ل���،  ةفي ال�ع�� وهي زوج أ� ب�ج�د أل���ني ،٤و��ل� ل��ن�� ال�ع�� �أی�� ال��اد – ال��اة �الفعل

   :حل� خالل م� زوجها����ص وفاة  ���قةال لها ���ف أن س�م��س م� إی���، رس�ل�ها، ل��ل�

“Iri, meae” dixit “fidissimainuntiaivocis, 

viseisoporiferamiSomni velociteriaulam 

exstinctiqueiiubeiCeycis imagineimittat  

somnia adiAlcyoneniveros narrantiaicasus.”  5
  

  ،خل� رس�لة ليأ أ�ا إی��� �ا" :قائلة" ج�ن�"خا���ها "

  ،ال��ف� على ال��مس�م��س  �ال�إلى اذه�ي س��ًعا 

ه��ة ����� ال�� ت�� ��ه  أل���ني حلً�ا ی�سل إلىن وا�ل�ي م�ه أ

  "".�ال���قة ح�ل م���ه����ها ل ،ته�فق

 ج�ً�ا-ال��ثه�ا �ع�ي ل��ها ت�سل م��و�ة ع�ها، ، "اإلل�اذة"عل�ها، ��ا ح�ث في ت�ه� ج�ن� ب�ف�ها للع��ر ل� 

 utque manus(اجها م� ال�ع�� فق� �إخ�  ته���ان� إذ  ،أل���نيآالم ��اجهة � ة ج�ن�م�االإلى ج�� مع ال

                                                                                                                                                                   
1 Hom. Il. XIV. 263-78.  

2 Hom. Il. XIV. 286-91.  

3 Hom. Il. XIV.351-59.  

  . في حالة ال��ه�أ� أی�� أل���ني ب�صفها زوجة م��، أ� في حالة ت�ن�، وم� ال�اج� عل�ها ع�م االق��اب م� ال�ع�� إالَّ   ٤

5 Ov. Met. XI. 585-588.  
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funestas arceat aris(فإن إم�ان�ة ت�ف�� في ال�ق� ذاته،  .هاو��س� ص�رة قاس�ة ل ع� اإللهة غ��ً�اان��اًعا  – ١

 م�ت�ةس�م��س في  ��ع ، ش��يق�م ���ل تل� ال�ي  )iube, 587, imperat hoc Juno, 629(ج�ن�  م�أوا

وعلى ال���� مع ه��ا ع�� ه�م��وس، ال�ي تق�م �الع�ی� م�  .� ب�� اآللهةفي م��ان الق�  قل ����� م� ج�ن�أ

أو أن ل��� في حاجة ألن ت�ع� نف�ها ال���الت دی�ان ه����س، فإن ج�ن� في ال��اوالت ح�ى ت��ح في إق�اع 

�ا إنف���ق��� ��ا ح�ث مع ال�ال��� ال�ا –إذعان س�م��س إلرادة ج�ن� أم� م�ل� �ه ف ،ل��ق�� غ�ضها تق�م مقا�ًال 

إلى  ،�ال�أك�� ،رح�لها الف�ر�  ��جع، و �أوام� ج�ن� إ�الغها��م��س �ع� لرد  أ�ل� ت���� إی���  ،�ال��ع. وفام��

وفي نف� ال�ق�، فإن . م�اول�ها ال�غل� على ال�عاس ال�� �غى عل�ها ���� ات�الها ال��اش� مع س�م��س

أح� مع �ائ� �ق�م ب����� وج�د عالقات ش���ة  مفارقة ىل���� عتس�م��س ال�ع��ة ال�ي ت�اجهها في إ�قا� 

، أح� األف�ار ال���دةمفارقة ت���� ف��ة ، وت��ح �ائ� م��د على ه��ة حل�و���له إلى م� ال�����  األش�اص

  :ال��� ال�الي في إی��� ت�ق�ه م� ال��م،، ع��ما �ان� س�م��سم�ل 

excussititandemisibi se.  2
  

  )أ� م� تأث��اتها(نف�ه م� نف�ه  َ� لَّ خَ  اوأخ��ً 

 ،٣وه� ال��م م� ال�ائ� ال��ج�د ب�اخلهت���� نف�ه  ق� ن�ح في�ان س�م��س أن  ی��ح م� خالل ه�ا ال���

  .�ق� ل�ق�م ب��ف�� ال�ه�ة ال�ي �لف�ه بها ج�ن� ع� ���� إی����واس

  :ت�ساه����س وثان ق�ا�ة ب��الصلة ه�م��وس إلى  ةم� ال��اب ال�ا�ع ع�� م� إل�اذ231 في ال�����ار 

“ἔνθ’ Ὕπνῳιξύμβλητο, κασιγνήτῳιΘανάτοιο.”  4
 

  ".ه�اك )إله ال��ت(ه����س شق�� ثانات�س  )ه��ا(قابل� "

ع� ��ن ، ت��رت م�ت��، ٥ت� إضافة تفاص�ل ألول م�ةه�م��وس  "إل�اذة"م� ال�ادس ع��  ال��ابوفي 

  :�� ال�الت ب��ه�اعلى ع ی���ت�س ت�أم، األم� ال�� اه����س وثان

“Ὕπνῳ καὶιΘανάτῳιδιδυμάοσιν.”  6  

  ".إلى ال��أم ه����س وثانات�س"

  :خ�ة ب�� ه����س وثانات�سعالقة األإلى " أن�اب اآللهة"في  ���� �����دوس أ�ً�ا

“Νὺξιδ’ ἔτεκειστυγερόν τε Μόρονικαὶ Κῆραιμέλαιναν 

καὶιΘάνατον, τέκε δ’ Ὕπνον, ἔτικτειδὲ φῦλονιὈνείρων.”  7  

                                                        
1 Ov. Met. XI. 584.  

2 Ov. Met. XI. 621.  

3 Hardie, Ovid'siPoeticsiof Illusion, 235. 

4 Hom. Il. XIV. 231.  

5 RichardiJanko, ΟμήρουιΙλιάδα, Κείμενοικαι ερμηνευτικόιυπόμνημα: Τόμος Δ,ιΡαψωδίες Ν-Π, μτφρ. 
ΗλίαςιΤσιριγκάκης, επιμ. ΡεγκάκοςιΑ. (Θεσσαλονίκηι: University Studio Press, 2003), 717. 

6 Hom. Il. XVI. 672, 682.  

7 Hes. Theog. 211-12.  
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  ال��داء) إلهة ال��ت( اال���� و��� ) م�روس( ال����) الل�ل(أن��� ن��� "

 ".)األحالم(وق��لة األون��و� ) ال��م(��ا أن��� ه����س  ،)ال��ت(وثانات�س 

“ἡ δ’ Ὕπνονιμετὰ χερσί, κασίγνητονιΘανάτοιο,  

Νὺξιὀλοή, νεφέλῃικεκαλυμμένηιἠεροειδεῖ.”  1   

ه����س شق��  اذراع�هب��  )��لت( لف�اكةان���  األخ��،ل�� "

  ".���ا�ة ض�اب�ة م��ث�ةوهي  ،ت�ساثان

 )ال��م(س���ر �ل م� ��ه�  .ه����س وثانات�س � �����دوس في ه�ه األب�ات أن ن��� هي أم ال���ق����ِّ یُ 

 ت��التب�� أن ، ٢)tum consanguineous Leti Sopor( "اإلن�ادة"في  ش��ق��ب�صفه�ا  )ال��ت(ل���م و 

���� على  ال���� ال�� �ان ال���الهاد�  س�م��سم��ل  � علىن�ا ت��ِّ �و  اإلشارة، هه�ال ت���� أوف��ی�س 

ی��ك ال��  – ٣في العال� ال�فلينه�  –م�اه نه� ل��ي  خ���ه�ا ال��� س�� وال �ق�ع  ،ال��ان ال�� ی��اج� ��ه

 ت�اه� ال�ي - نق�ها �األح��  أو - لع�املال��اق ل واسع ل�ل���ق�م أوف��ی�س ب ال�اقع، في .�ال��ت خ�ً�اشع�ًرا 

ع�� أوف��ی�س، نالح� وج�د ) الل�ل(���� و���ا ی�عل� �عالقة س�م��س ب .)XI. 597-609( ال��� ه�ا في

عق� . تل��ً�ا ودون اإلشارة إلى صلة الق�ا�ة ال�ي رأی�اها ع�� ه�م��وس و�����دوسا، ول�� ��ار إل�ها �صلة ب��ه

وال�ي ، 607في ال���  ال�ي ت� ت����ها )الل�ل(س، ت�ه� ن��� ال�� یلف م��ل س�م��  شارة إلى ال�الم ال�ام�اإل

 :، وت���ه في ال��ن ال�صي على األع�اب ال�ي ت��� ع�اراتها ال��متق�م ��ه�ة 

“ante foresiantri fecundaipapaveraiflorent  

innumeraequeiherbae, quarumide lacteisoporem  

Noxilegit etispargitiper opacasiumidaiterras.” 4   

  و��ل� األع�اب ��� ب�ف�ة أمام ال�هفیو�ان ال���اش "

 م� ع�اراتها ةال��� )الل�ل(ن��� ��ق�� توال�ي  ،ال����عة

  ".���ه على األرض ال��ل�ةتو  ال��م

أوف��ی�س ، ب���ا ع�� مهامهنف�  ه����س ال���� أن ��ارس م� ل����ف��ل�� �ُ في م��ح�ة ف�ل������� لو 

   :س�م��سم� خالل �أد�ة ال�ل� ت�� ال��ال�ة ب

  

“Ὕπν' ὀδύναςιἀδαής, Ὕπνειδ' ἀλγέων,  

                                                        
1 Hes. Theog. 756-57.  

2 Verg. Aen. VI. 278.  

���� . ب النسیان لمن یشرب منھانھا تجلِ بأ وثمة اعتقاد السفلي،في العالم  القدممن خمسة أنھار یشار إلیھا منذ  حداونھر لیثي  ٣

أفال��ن في نف�  ���� و��ل� ،إلى حقل ل��ي) X. 621a(فال��ن في ال��ه�ر�ة أو��ل� ) 186(أر����فان�� في م��ح�ة ال�فادع 

 :انظر. في العال� ال�فلي �قعنه� ل��ي إلى أن الع�ل 

 Δημήτρης ιΑ. Χρηστίδης, Λουκιανός, 1. Σάτιραι θανάτου και ικάτω ικόσμου (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 
ιΖήτρος, 2002), 93, Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 110. 

4 Ov. Met. XI. 605-07.  
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εὐαὴςιἡμῖνιἔλθοις, <εὐαίων,>  

εὐαίωνιὦναξ· ὄμμασιιδ' ἀντίσχοις  

τάνδ'ιαἴγλαν, ἃιτέταταιιτανῦν·" 
1  

  تهل عل��ال���  ،اآلالم واألح�انم�  �ال���أیها  ،أ�ا ه����س"

  ب��ائ�� ال���قة ،وجال� ال�عادة ال�ل�ان، ال����ن صاح�  �ا

  ".ال�� ���� أمامه� اآلن ب��ق�ف�ق ع���ه  ل����

ع�� م�اع�ته �اس�ن في اس�عادة في األرج�ناوت��ا  ال�ود�إله ع�� أب�لل�ن��س ب�صفه ��س �ه�إلى �ار و�ُ 

  :في أن �غل� ال��م ع��ي ال���� ال��اه�ةم�ه م���ا  ��ل� ماال��ة ال�ه��ة ع��

“τοῖο δ’ ἑλισσομένοιοικατ’ † ὄμματοςιεἴσατο † κούρη, 

Ὕπνονιἀοσσητῆρα, θεῶνιὕπατον,ικαλέουσα  

ἡδείῃιἐνοπῇ, θέλξαιιτέρας, αὖειδ’ ἄνασσαν  

νυκτιπόλον,ιχθονίην, εὐαντέαιδοῦναιιἐφορμήν.”  2
  

  ،ع���هت��� إلى وهي الف�اة  ان�فع� ی�ل��، و����ا ال����"

 الع�ب،���تها  ، أرفع اآللهة مقاًما،ن���ها ودع� ه����س

  ، مل�ة العال� ال�فلي ناش�تو  ،ل���� ال�ح�

 ".في مه��هاالفعالة ال�ي ت���ل �الل�ل، ل��ان�تها 

�� س، ��ا م���ا �ال���� نع��هوال��  ،إله ر��ع ال�قام�اع��اره بل  ف���إله ب�صفه وال ��ار إلى ه����س 

صف م�اثل ل�ا ورد ع�� أب�لل�ن��س، ن�ً�ا ألن م��ل�ه ی�س ب� ال�عال�ة ال�املة ل��م��س ع�� أوف��ال ت��ح  وأش�نا

 األنه ،مع ن� أوف��ی�س ���ً�ا ا��ل ت�ابهً تال  ،رج�ناوت��ااألفي  �ه�ت��ا  ،لل��اع�ة دع�تهأما . م� ج�ن� أقل

��اس� مع تال ، وم� ناح�ة أخ�� ى س�م��س� عل��ِّ یُ ل�� ا��سع ال��ه� م���� الإلى  ���رتل�  ناح�ةم� 

  .ال���قة ال�����ة ل�عاملة ج�ن� ل��م��س

  :��ا ورد ع�� �ال��اخ�س ی�� ت���� ه����س في الع�ی� م� ال��ادر األدب�ة ���اح��

  

“κείνη δ’ οὐδέποτεισφετέρηςιἐπιλήθεταιιἕδρης,  

οὐδ’ ὅτε οἱιληθαῖονιἐπί πτερὸνιὕπνος ἐρείσῃ.”
 3
  

  ،م�انها ��ارسةت�� ول� "

  ".��اح ال���ان� "ال��م"ه����س  �غ�اها ع��ما

   

                                                        
1 Soph. Phil. 828-31. 

2 Ap. Rhod. Argon. IV.145-48. 

3 Callim. Del. 233-34. 



  وف��ی�سأل  في دی�ان ال���التال����� 

 

  ٢٦٩ 
 

 :وع�� ف�ج�ل��س

“par levibusiventis volucriqueisimillima somno.”  1
 

  ".���اح�ه) س�م��س(ال��م و  م�ل ال���� ال�ق��) ال��� وف�ّ ("

  :وع�� ب�و���ت��س

dum meiiocundis lapsamisopor inpulitialis.  2
 

  ".الغ�ص ت�� ج�احه ال�ه�جإلى   soporدفع�ي ال��م"

  :وع�� ت���لل�س

“postqueivenit tacitusifurvis circumdatusialis  

Somnus etiincerto Somniainigra pede.”  3   

 ،ال�اك��� في ص�� وق� ال�ف في ج�اح�هس�م��س  خلفه ث� �أتي"

  ".م��ددة ات���� ال��داء  )األحالم(ا �س�م�ل �ِ قْ وتُ 

 س�م��س،وال�ه  م� س ب�الً � ج��ة إلى م�رف�األإضافة  "ال���الت"م� دی�ان ه�ا ال��ه� في ���ار أوف��ی�س 

ال��م م�  ����ق�س�م��س ال��  وال�ه ، على ال���� م�ألل���ني مه�ة ال�ه�ر في حل�ٍ  م� �ق�م �أداءه�  ألنه

  :في ن�مه الع����ع�د م�ة أخ�� إلى االس�غ�اق و  � أم� ج�ن���ف�بل��اع إی��� وت�ل�� م�رف��س  ��ع��ة ش�دی�ة

“Ille volatinullos strepitusifacientibus alis  

peritenebras.”  4                                              

  ".أج���ه أ� ض��ج ت���دون أن �� ال�ل�ات ع) م�رف��س(�ار "  

ی�� نقل األج��ة ل�� ل��ه الق�رة على  ول�ل�، في شيء س�م��س � تف��األج��ة في ه�ه ال�الة ل وم� ث� فإن

  :ف��ج�ل��س�ق�م م�رف��س ع�� أوف��ی�س ب�ور س�م��س ع��  .٥اس���امها

“cum levisiaetheriis delapsusiSomnus abiastris  

aëra dimovititenebrosumiet dispulitiumbras,  

te, Palinure, petens, tibiisomnia tristiaiportans  

insonti; puppiqueideus conseditiin alta  

                                                        
1 Verg. Aen. II. 793. 

2 Prop. I. 3. 45. 

3 Tib. II. 1. 89. 

4 Ov. Met. XI. 650-51.  

 Lenis adhuc Somnusiplacidis(ال���الت �أج��ة دی�ان س�م��س في ال��اب ال�ام� م�  ��ه�ومع ذل�،  ٥

Erysichthonaipennis / mulcebat, VIII.823( وت�جع ال�عال�ة ال���لفة ل��م��س في ال��ه�ی� إلى ال�ور ال���لف ال�� یل��ه ،

على ال�غ� م� أن ال��نان��� " :�ق�له) VIII.823(� أن�رس�ن على ه�ا ال��� علِّ س�م��س في �ل حالة و�لى م��ل�ات ه�ا ال�ور أ�ً�ا، �ُ 

  :، ان��" أنه� ل� ی���ل�ا أن تل� األج��ة �ان� تل�� ال�ائ� أو ت�فف ع�هح، إالَّ كإله م��َّ " ال��م"روا ه����س ق� ص�َّ 

Anderson, Ovid’siMetamorphoses, Books 6-10, 409. 
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Phorbantiisimilesifunditqueihas oreiloquelas.”  1
  

  ن��م ب�� م�ب�شاقة ع��ئ� ��� س�م��س "

  ال�الم، وش��اله�اء ال�ع��،  وش�ال��اء، 

   أحالًما ح���ةحامًال إل��  �ال���روس، �ا ا ع���اح�ً 

  ".اس�ف�ر  ه��ةفي  ال�ف��ةم�خ�ة في أعلى له رغ� ب�اءت�، وجل� اإل

  :إلى أل���ني ال�ل�حامًال  ٢)per tenebras(ع�� أوف��ی�س في ال�الم أ�ً�ا ت��ك م�رف��س �ال��ل و 

“in faciemiCeycisiabit sumptaqueifigura luridus.”  3  

  ".شاحً�ا م��ً�ا ه��ة �����) م�رف��س(ان�ل� "

 ف��ج�ل��س ���امهر، ����قة ما، اخ��ار أوف��ی�س ��َّ  فإن، ف��ج�ل��سع��  �اسه��ة ف�ر ��ا ات�� س�م��س و 

هي ال�ه�ر في ص�ر م��لفة في ل��ان األن��، خاصة وأن و��فة م�رف��س في اال��� األن��  ب�ضع

ل�اع� ا ح���ةتعادل ت��و ح����ة على ال�ه�ر �أش�ال ق�رة م�رف��س  على Hardie هارد�، ووفًقا ل�عل�� حالماأل

ح� في تقل�� ���قة ال��ي أفل� ��� ل��ف�ق عل�ه  ،٥في ال�اقع أن م�رف��س نف�ه ه� ت���� لل���ل .٤أو الف�ان

و���و أن وصف أوف��ی�س ل��رف��س ی�جع  .�٦ �ل ش�� ع� غ��ه��ِّ ل��اب ال�ي تُ وارت�اء ا وتع���ات ال��ت

  .٧ إن�ا ت��� في ال��ه� ال��الي ل��له، ال�ي ت��� أن ق�ته μορφήال���� م� �ل�ة  الس�هم�اش�ة 

  :في م��ح�ة ���ابيع�� ی�ر����� ��ا ورد  ،وفي �ع� ال��ادر األخ�� ت�ه� األحالم �أج��ة

"ὦ πότνια Χθών, 

μελανοπτερύγων μᾶτερ ὀνείρων." 

8 

  ".ال�اك����ذات ال��اح�� �ا أم األحالم  أی�ها األرض ال�ه��ة"

 :ال����ة ع�ادهاأ على  )ات األحالم�ل� ( ل��م��ا في ع�ضه � ال��ء�لِّ ��ُ أما أوف��ی�س 

                                                        
1 Verg. Aen. V. 838-61.  

2 Ov. Met. XI. 651.  

3 Ov. Met. XI. 653-54.  

4 Hardie, Ovid'siPoetics ofiIllusion, 278. 

5 ElaineiFantham, “Ovid'siCeyx andiAlcyone: The Metamorphosisiof a Myth,”iPhoenix 33 (1979): 338. 

6 Ov. Met. XI. 639f.  

7 Tissol, The Faceiof Nature, 78. 
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“hunc variasiimitantiaiformas  

Somniaivana iacentitotidem, quotimessisiaristas,  

silva geritifrondes, eiectasilitusiharenas.”  1
     

، وق� تق��� في �ل ات�اه ح�لهال�ائفة ) ر�ات األحالم(س�م��ا ت�ق� "

واألش�ار ال�ي ت��ل س�ابل الق�ح وق� ال��اد  �ع�د ة�م��ای أش�اًال 

   ".على ال�ا�ئ ال�لقاةات ال�مال وح�َّ  ،أوراًقا

  . األج��ة إلى أن ی�خل م�رف��س في ال��ه�اإلشارة إلى وف��ی�س أ�جل ب���ا یُ 

  :"ن�ادةاإل"م� ال��اب ال�ادس م�  284-283ی��� �ال�����  �vanaال�فة ��م��ا وصف أوف��ی�س ل

“quam sedemiSomniaivulgo 

vana tenereiferunt.” 

   )ر�ات األحالم(س�م��ا �� �ه ال��، ��ا �ق�ل�ن، ت��َّ  ل��انا"

  ".في ح��د ال�ائفة

ا ل�ا ورد ع�� أوف��ی�س، م�َّ ت�ل� ص�رة م�ابهة  vulgoة، ب���ا �ل�ة م���َّ  "األحالم"س�م��ا ح�� ت�ه� 

  :ه�م��وس "أود���ة" في ه�ا ال��د ج�ی�ة �ال��� فيأب�ات أخ��  ث�ة. �حي ب�ج�د ح��د ����ة م�هایُ 

“πὰρ δ’ ἴσανιὨκεανοῦ τειῥοὰς καὶιΛευκάδαιπέτρην,  

ἠδὲ παρ’ Ἠελίοιοιπύλας καὶιδῆμονιὀνείρων  

ἤϊσαν.”
2       

  ، ل���اسأو��ان�س وص��ة  م�اهاج�ازوا  ل�ا"

  "ب�ا�ات ال���، أرض األحالم وصل�ا إلى

  .ع�� أوف��ی�س الغف��ة�أع�اد ر�ات األحالم  δῆμοςιὀνείρωνا ��ارة ه�م��وس ت���ن

  :م��ل س�م��س في ال��ادر، ال�صف وال�����

على  ،Cimmerii، ال�� ال ی��ع� ���ً�ا ع� �الد ال�������� ل���ل س�م��سأوف��ی�س ج�ئً�ا في وصفه �ع��� 

  :ما ورد ع�� �����دوس

“ἔνθα δὲιΝυκτὸς παῖδεςιἐρεμνῆς οἰκί’ιἔχουσιν  

Ὕπνος καὶιΘάνατος, δεινοὶιθεοί· οὐδέιποτ’ αὐτοὺς  

Ἠέλιοςιφαέθων ἐπιδέρκεταιιἀκτίνεσσιν  

οὐρανὸνιεἰσανιὼνιοὐδ’ οὐρανόθενικαταβαίνων.”  3  

  :ه�ا�م��لن��� ال��ل�ة  �فال ���ل�وه�اك "

                                                        
1 Ov. Met. XI. 613-15.  

2 Hom. Od. XXIV.11-13. 

3 Hes. Theog. 758-61.  
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  ال ���ث أبً�ا إلهان م��فان،ه����س وثانات�س 

   ��حوال  ،�أشع�ها ال�ا�عة� ال�� أن ت�اه�ا

  ".وال ع��ما ت���ر م�ها ،ن�� ال��اء ت�ع�

 أب�ات أوف��ی�س ت���. ول�ًال  ام��اور�� نهارً نات�س اس ه�ه أن ه����س وثدو ی��و م� خالل أب�ات ����� 

)XI.594-595( ت��ل  اهأن� ا ی�حيم�َّ ، إلى أب�ات �����دوس، وتع�ي ان��اًعا �أنها ت�ج�ة لها ةم�اش�  ���رة

  :م��ًرا م�اشً�ا ألوف��ی�س

“quoinumquam radiisioriens mediusveicadensve 

Phoebusiadireipotest.”  1
  

  أبً�ا  ا�آشع�هإل�ه �ف� تال�� ل� ��� ب�سع ال��� أن  )ب�� س�م��س("

  ".اوال ع�� غ�و�ه اوال في م���ف ���قه اال ع�� ش�وقه

  :� ه�م��وسوه�اك وصف م�ا�ه ل��ی�ة ال�������� ع�

“ἡ δ' ἐς πείραθ' ἵκανειβαθυρρόουιὨκεανοῖο. 

ἔνθα δὲ Κιμμερίωνιἀνδρῶνιδῆμόςιτε πόλις τε,  

ἠέρι καὶ νεφέλῃικεκαλυμμένοι· οὐδέιποτ’ αὐτοὺς  

Ἠέλιοςιφαέθωνικαταδέρκεταιιἀκτίνεσσιν,  

οὔθ’ ὁπότ’ ἂνιστείχῃσιιπρὸς οὐρανὸνιἀστερόεντα,  

οὔθ’ ὅτ’ ἂνιἂψ ἐπὶ γαῖανιἀπ’ οὐρανόθενιπροτράπηται,  

ἀλλ’ ἐπὶ νὺξιὀλοὴ τέταταιιδειλοῖσιιβροτοῖσι.”  2      

  م�اه ال���� الع��قة، ح�ودإلى ) القارب( وصل"

  .غ�اة �ال��اب والغ��م�������، ال�ُ ال�رحال �� أرض و�الد ح

   ی��ه ن��، ح�ى ع��ما إل�ه� م�لًقا �أشع�ه ه�ل��س ال�ا�ع ی���ال 

  م� ال��اء � ع�د م�ة أخ� �أو ع��ما  ،ال��صعة �ال���مال��اء 

 ".ال��ساءل�لة مهل�ة ام��ت ف�ق ه�الء  ل��ها، إلى األرض

. سم� فق�ة �����دو  ��760اثل تق��ً�ا ال���  ألوف��ی�س م� ال��اب ال�ادس ع�� 16في ال�اقع، فإن ال��� 

م��ل و��ع  ،ه�م��وس أب�اتواضً�ا لل��اص مع  ام�ش�ً �ع�ي ل�ا ث�  ، وم�ال�������� أ�ً�ا و���� أوف��ی�س

  : شاسعة ح�� ���� ه�الء ال�اسس�م��س في م��قة 

“est propeiCimmerios longoispelunca recessu,  

monsicavus.”  3
                 

                                                        
1 Ov. Met. XI. 594-95.  

2 Hom. Od. XI.14-19. 

3 Ov. Met. XI. 592. 
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  ".ل�في جان� ال�م���ت  �هف ع��� ،��على مق��ة م� ال������ه�اك، "

 ."األود���ة"صف في ، ��ا وُ ���س�م��س ����� س�ات م�ی�ة ال����� م���  وم� خالل ه�ا الق�ب فإن

 .ال��� �أشعة أبً�ا ی�أث� ال ال�� األب�� ال�الم مفه�م على �ّ�ِ و�ُ  ،ال��� ح��ةإلى  اإلشارة�����خ أوف��ی�س 

 نف� أوف��ی�س �����م. إل�ه�ا �����دوس مًعا أشاروالل�ی�  ،ه����س وثانات�سی�اس� ال��� دائ� ال�الم �ًال م� 

 ع�م م� ال�غ� على أعاله، ال����ر االس���اج تع��� ی�� ال���قة، و�ه�ه .ع� س�م��س ول�� ل����ث فق� ال�ل�ات

  .ث�ة شع�ر خفي ب�ج�ده ع�� أوف��ی�سن فإ ،ثانات�س لىص���ة إ إشارة وج�د

  :�ي ال ی�ث� ص���ها على اله�وء ال�ام أب�اب���ل س�م��س ل ل� ���

“ianua, neiversoistridores cardineireddat,  

nullaidomo tota.”  1    

  خ��ة أن  أ�ة أب�اب في ال��� �أك�له ل� ���"

  ".ص��ً�ا مفاصله ت��ث

 ق�ناء ه�اا ح�إ اب���،ب�َّ  خالل م� ال�اس إلى ت�ل األحالم �أن القائل ال�قل��� ال�أ�ی��اق� ��اب األب�اب مع 

كان� ت�� م�  ب���ا ت��ق�، كان� ت�� األحالم ال�ي ل� العاج ب�ا�ة خالل م� أنه الق�ماء �ع�ق�. عاج�ة واألخ�� 

  :�ق�له ال�قل�� ه�ا إلىف��ج�ل��س ���� . ال�ها�ة في س���ق� ال�ي تل� ،ال����ئ�ة األحالم األخ��  تال��ا�ا

“sunt geminaeiSomni portae, quarumialtera fertur  

cornea, quaiverisifacilis datur exitusiumbris,  

alteraicandentiiperfecta nitensielephanto,  

sed falsa ad caelumimittuntiinsomniaiManes.”  2
  

  ه م� الق�ون،إنقال ل��م��س أح�ه�ا �ُ  نه�اك �ا�ا"

  ��ه�لة، ���قها ال�الل ال�����ة ت��م�ه 

  ،ب��اض العاج ال��ق�ل �أل��ف ا اآلخ�أمَّ 

  ".األحالم ال�ائفة إلى ال��اء� ل م� خالله ال�ان��سَ وتُ 

ه�ا  هادمة علىو � ����قة ساخ�ة �علِّ �� ال�اضح أنه ف، ب�� س�م��س م� أ�ة أب�ابخل� أوف��ی�س ح�� ی��� 

  .ال�قل�� ت��یً�ا

 أل� ال�امل ال��اب على � ت�اًماور�َّ  ،للغا�ة لف�َّ على ن�� مُ  م��ل س�م��س وصفأسه� أوف��ی�س في 

وال���انات  وزاإلو  ال�البو  ،���احه الف�� �عل� ال�� ال�ائ�ذل�  ال���، ��اب �ه�� ، إذ��ضاءلل م��ر

، ل�رجة ل��انال�� ���� على ا ال���� ال��� في) 601 -597( ال����ة األص�ات وأ�ً�ا والق�عان،ال���ح�ة 

 في ل�ح��ا ال��ت���� . )600( ���جال أ� ن�ع م� أن�اع ل����أغ�ان ال��� م� أن ال��ان ��ل� ح�ى 

                                                        
1 Ov. Met. XI. 608-09.  

2 Verg. Aen. VI. 893-96.  
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 أسفل في �قع ال�� ،)595-594( ال�هف في ال��ء ��اب �ال��ل ث�ة. Lethe ل��ي نه� � م�اه�خ�  في ال���ل

و�ه�ئ  م�اش�ة ال��م ی�د� إلى وال��ت ال��ء ��اب ال��یهي إنَّ م�  .ن�ً�ا لع�م وص�ل أشعة ال��� إل�ه ،ال��ل

 ال�صف ه�ا �غ�� ع� أن ���� ال. ت� ت����ه ل��م��س ال�� ���ل�ةدوره كي ی�د�  ص��ح، ���ل ال��ان

 ال�هف وس� في. )607-605(ع�اراتها ت�د� إلى ال��م  أن ُ�ع�ق� ال�ي األخ��  وال��اتات ال���اش إلى شارةاإل

 .م�ل��ه في ل��م��س األن�� ه� ال�����  ال��ان ه�ا. نف�ه س�م��س اعل�ه ی���د ،ةمه�� أر��ة

  :ودوره س�م��ست���� 

 ل�� ��لهف غ�� قابلة لل�غ���، ����ة خ�ائ� ل��م��س ُی��� األخ��،دة ال��از�ة ألف�ار ال���َّ ا ع�� على

 س�م��س وج�د أن هي �ال�الح�ة ج�ی�ة أخ��  ��قةح. فام��و  �اإنف�� مع ال�ال ه� ك�ا لالش���از، وم��ً�ا غ��ً�ا

ال�� مأل  إی��� مال�� ب���لق� ن�ح  ،���ائ�ه م�ت��- األخ��  ال�الثة ال��از�ة األش�ال مع ال�ال ه� ك�ا -

  :�ال�اد هفي إ�قا� ال��ان

                                        “vestis fulgoreireluxit  

sacraidomus, tardaqueideus gravitateiiacentes  

vixioculos tollensiiterumque iterumqueirelabens  

summaqueipercutiensinutantiipectora mento 

excussititandem sibi seicubitoqueilevatus.”  1
  

  ال���ل ال�ق�س  ئَ ِض أُ "                

   جف��ه اإلله  ی�فع�ال�اد و ، ب���� ث��ها

  ���لقي م�ة تل� األخ��، ه، ول���ال�عاس ال��قل���

  أخ�ج نف�ه وأخ�ً�ا  ص�ره، أعلى ال�ائلة �ق�هب ���بو 

  ".وات�أ على م�فقه ،)هر م� تأث�� ت��َّ (م� نف�ه 

، وس�عان ما ت�ل�� م�رف��سل��ف�� ال�ه�ة ال���لة إل�ه ع� ����  فق� ق�ر ما ���اجهوت�ل حالة االس��قا� 

  :��غ�ق في ن�مه الع����

“Morphea, quiiperagat Thaumantidosiedita, Somnus 

eligit etirursus molliilanguore solutus  

deposuitqueicaput stratoqueirecondiditialto.”
 2
  

  ،اب�ة ثاوماس) إی���( أوام�ل��ف� م�رف��س  على ار س�م��س�اخ�وقع "

 ،االس��خاء الع�بإلى  م�ة أخ�� ها ه� ����ل� و 

  ".وق� غاص في ف�اشه الع��� ف���لى رأسه

                                                        
1 Ov. Met. XI. 616-21.  

2 Ov. Met. XI. 647-49.  
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 ت����. ح�اثهأه��ة خاصة في ت��ر أ ه�ور لنالح� أن  ،ع�� االن�قال ل�راسة ت���� ف��ة س�م��س في ال��ه�

 ال�واج، ر�ة ج�ن�، إلى خاص و���ل اآللهة، ج��ع إلى ���اس وت��هل ،ك���� ع�دة ، وق� نف� ص��ها،أل���ني

. ك���� غ�ق � حل�ٍ  خالل م� أل���ني إخ�ار ی�� ،س�م��س ت�ل��و  ج�ن� ت�خل مع. آمً�ا سالً�ا زوجها �ع�د ل�ي

 ك���� ��ه شاه�ت ال�� ال��ان إلى ،شا�ئ ال��� إلى خ��اتها ��اتوال�� األل� �ق�د ال�أساو�ة، ال���قة إدراك �ع�

ال��ج�دة وما أن تأك�ت م� أن ال��ة  ،دن� بها إلى ال�ا�ئو  ،ال��� ح�ل�ها أم�اجق� و  ج��ه �� ت ه�اك. م�ة آخ�

 ،في ال��� وقف�ت إل�ها شع�ها،ت � ث�ابها وش�َّ ها وشقَّ یل��� خ� ،ل�وجهافي ال�اج� ال�� �قاوم ض��ات األم�اج 

    .األب�اء و�ن�اب وعادا ل��ادل الغ�ام االث��� ش�ل ل� وت� ،فأشفق� عل�ه�ا اآللهة وح�ل�ه�ا إلى �ائ���

یلع� دوًرا فعاًال، إذ تقع  ،�قع الع�ء األك�� في ه�ا ال��ه� على �اهل م�رف��س، فعلى ال���� م� س�م��س

، ول�ل� ی�� اخ��اره �ال���ی� م� ب�� الع�ی� م� أب�اء لال�ه�ة ال�ي �لف ب��ف��ها ض�� ن�اق اخ��اصه �ال�ام

  :س�م��س

“at pater e populoinatorum milleisuorum  

excitatiartificemisimulatoremqueifigurae  

Morphea.”  1
                                      

   ،، م� ب�� ح��د أب�اءه األلفأ�ق� األب ح����"

  ".ش�ل اإلن�ان �قلِّ مُ م�رف��س،  ال�ارع

ع�� أل���ني فإن م�رف��س �ُ ، �ا وفام��، الل�ی� ی��عان ض�ا�اه�ا م� ال����عإنف��على ال���� م� �ل م� 

ل��ع حً�ا ل�هلها وش���ها ال�ي �ان� ت���� عل�ها في الف��ة  م� خالل إ�الغها �األح�اث ال�����ة، إلى ال�اقع،

ة م� خالل إن س�� األح�اث ی���ر ���رة رئ��وعل�ه ف. إ�ارها ال���ح �ل األم�ر في �ضعَّ وُ ، وه��ا ال�ا�قة

   .ل��م��س ةال�راع ال��ف��� م�رف��س،

 ان���� الل�ی� ی وال�الي، ال�اب� مع ال��ه�ی� ی��اق� اله�وء ال�� نل��ه في م�ه� س�م��س نف�ه، ال�ق� في

 العاصفةف م� ح�ة األج�اء ال�اج�ة ع� ��فف اوم� ث� ���ل ه�ا ال��ه� فاصًال ل��فً . وال�غ� ال�ف�ي �ال��ت�

�ان ه�ه  نو� ،���ت ����� وت��لهال���ني أ ال��عل� �إ�الغ ال�ع� ال��ه� م�ا�عة ���� ���� ،ك���� وم�ت

  . م��لفة ب���ة ال��ة

في ال��ه�  عاصفةع� تل� ال�ي اس���م� لل م��لفة ت�اًما ی�� وصف م��ل س�م��س ����ل�ات ال�اقع، في

  :خ��� م�اه نه� ل��ي ، ��ا ن�� في وصفب�ال�ا

                                      “saxo tameniexit abiimo 

rivus aquaeiLethes, periquem cumimurmureilabens 

invitat somnosicrepitantibusiundailapillis.”  2   

   ،م��� م�اه نه� ل��يال����ة ی��ف� ) ال�هف(م� أع�اق ول�� "

                                                        
1 Ov. Met. XI. 633-35.  

2 Ov. Met. ΧΙ.603-04.  
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  ".�ال��م ،ال��ى ف�ق �����ها ال�اف�  ،غ�� أم�اجهتال�� و 

  :إی��� ل��م��سأسل�ب خ�اب  و��ل� في

“Somne, quiesirerum, iplacidissime, Somne, ideorum.”1 

  ".�ًفالُ ، �ا أك�� اآللهة �ل ال�ائ�ات�ا راحة  ،أ�ا س�م��س"

  :ي ال��ه� ال�اب�العاصفة ف وث�رةت��اق� ه�ه األوصاف مع أوصاف ال��� الهائج 

“Quippeisonanticlamore viri, stridoreirudentes,  

undarumiincursu gravisiunda, tonitribusiaether.”  2   

 ، ها���� وال��ال �، � ال�جال ���خاته�وِّ �َ یُ "

  ".ب�ع�هاوال��اء ، في ال��� �ان�فاعها ال�ق�لة واألم�اج

  :ب���ا ی�� وصف �ل�ة م��ل س�م��س

                              “nebulaeicaligine mixtae  

exhalanturihumo, dubiaequeicrepuscula lucis.”  3
  

  م���جة �ال�الم م� األرضت��ع� غ��م ال��اب "

 ".)الغ��( ال�����ل�ة ال��ء و 

                                                            “soporem 

Nox legit etispargit per opacasiumida terras.”  4
 

  .ال��� ال��م و����ه على األرض ال��ل�ة )الل�ل(ن��� ���ق�� 

   :ال����ة العاصفة مع وصف �ل�ة ل�لةوصف �ل�ة ب�� س�م��س  ی��ا�ه

“caecaque noxipremitur tenebrisihiemisque suisque.”  5  

 "العاصفة ةوظلم ھتاللیل بظلمولقد أعتم "

                           “inductaipiceis e nubibusiumbra  

omne lateticaelum, duplicataqueinoctis imago est.”  6   

  السماء  الداكنة الغیومب الظالل المغطاةتحجب "

   "ا ضاعف ظلمة اللیلممَّ  كلھا عن عینیھ

                                                        
1 Ov. Met. XI. 623.  

2 Ov. Met. XI. 495-96.  

3 Ov. Met. XI. 595-96.  

4 Ov. Met. XI. 606-07.  

5 Ov. Met. XI. 521.  

6 Ov. Met. XI. 549-550.  
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 ال�� -  وس�م��س - م��سس�  إلى ال�ي أرسل� إی��� - ج�ن� م� ل�ل ال��اش�ة غ�� الع�ل ���قة م� خالل

وح�ن  معاناة وف�ل ،س�م��سوهي  ةال�ئ�� ال����ة ع�ل م� ال�اع� �ت��َّ  .أل���ني إلى م�رف��س رسلأ

ع� أل���ني  س�اء ،م���ه م�ان �ع� رها��ِّ یُ  س�م��س الم�االة أن م� ال�غ� على. لآللهة الهاد� العال� �ع أل���ني

 ت��ل صفات كإلهة هاع�ي ان��اًعا �أنت ج�ن� الم�االة نفإ - ش��ً�ا ه� ���ع�ه��� � وأ�ً�ا - ،أو ع� ج�ن�

  .١اله���ة وت��� القل�

ول��  ،غ أل���ني م� خالل م�رف��س، ث�ة س�� مه� إل�الFantham فان�هام تالح� ك�ا وعالوة على ذل�،

. ل�ق��� ال���رة ل��� ع���ا ل�ف� روح، أو إمَّ  الل�ل�ة األرواحت�� عادة ز�ارة . ة����� ال����� روح م� خالل

 - م�رف��س ق�امإ وراء ال��� .٢ال��ن على ����� أل���ني م� ��،�ك� على ه��ةوه�  ،ب��ا�ة م�رف��س��ل� 

 خ�وج ألن ه�ا �ان س�ع�ي. ال�قل���ة �ال���قة ال ی��غي أن ت�ه� نف�ه ���ك� روح أن ه� - س�م��س خالل م�

وعل�ه، فإن   .٣ت�اسخ األرواح على أ�ً�ا ی����  ال���ل ألن ال���ل، ���ث أن ���� ال و�ال�الي ال���، ع� ال�وح

وأ�ً�ا  –ج�ن�  ك�ا أرادت –دور ال�ل� ���� في اإل�الغ �ال���قة و��قاف ال�ل�ات والق�اب�� م� أجل ع�دة ����� 

  . ال�ا�ئ، ح�� ال��ه� األخ�� لألح�اثل��ج�ه أل���ني إلى 

 

 Famaفاما 

  :ف��ج�ل��سوعالق�ها �فاما ع��  دبيوال��روث األفاما 

وال�� ) XII. 39-63(وف��ی�س أل" ���التال" دی�ان في ال��اب ال�اني ع�� م�نقابل ال����� ال�ا�ع واألخ�� 

وصف أول وعلى ال�غ� م� أن ف��ج�ل��س ق�م . Famaفاما  هيه�ه ال��ة  اي ت� ت����هالف��ة ال�. ی��و م��لًفا

 كان ك����� في األدب" ال�ائعة"أو فاما  φήμηل���ي  �ه�رأول  أن ، إالَّ  ٤ )IV. 173-197( ل لفامامف�َّ  أدبي

  :٥في اإلل�اذة  Ὄσσαع�� ه�م��وس �اس� 

“μετὰ δέισφισινιὌσσαιδεδήει  

 ὀτρύνουσ’ιἰέναι, Διὸςιἄγγελος.”6  

  ، اإلله�ة "ال�ائعة"أوسا  كاله��� ه�ب�� ان���ت"

  ".ز��س رس�لة

                                                        
1 BrooksiOtis, Ovid asian EpiciPoet (Cambridge: CambridgeiUniversity Press, 1975, 247. 

2 Fantham, “Ovid's Ceyx and Alcyone,” 339. 

3 Fantham, “Ovid's Ceyx and Alcyone,” 344. 

  :اقشات حول فاما عند فرجیلیوس، انظرلمزید من المن  ٤

Lowe, “Personification Allegory”, 424-425. 

، ب�� أن االس� في أماك� أخ�� �ع�ي ���ل عام "تق���"شائعة، أو "ع�� ه�م��وس مفه�م م��د أو ت���� ���ل مع�ى  �Ὄσσαل�ة   ٥

  :ان��". ت��ی�"أو " ن��ءة"، و�ان ی�ت�� ���ت ر�ات الف�، ��ا ���� تف���ه أ�ً�ا ��ع�ى "ص�ت"

LSJ s.v., Shiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 153. 

6 Hom. Il. II. 93-94.  



  وف��ی�سأل  في دی�ان ال���التال����� 

 

  ٢٧٨ 
 

  :��ة�ل� في األود��و 

“ἤν τίς τοιιεἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσανιἀκούσῃς  

 ἐκ Διός, ἥ τε μάλισταιφέρειικλέοςιἀνθρώποισι.”  1   

  ر��ا ����ك أح�، أو ت��ع شائعة م� ز��س، "

 ".ال��ارة إلى ال�جال ت��لوال�ي غالً�ا ما 

“ἤν τίς μοιιεἴπησιιβροτῶν, ἢ ὄσσανιἀκούσω 

ἐκιΔιός, ἥ τειμάλισταιφέρειικλέοςιἀνθρώποισι.”  2   

  ر��ا ����ني أح�، أو أس�ع شائعة م� ز��س، "

 ."وال�ي غالً�ا ما ت��ل ال��ارة إلى ال�جال

“Ὄσσαιδ’ ἄρ’ ἄγγελοςιὦκα κατὰιπτόλινιοἴχετοιπάντῃ  

μνηστήρωνιστυγερὸνιθάνατονικαὶ κῆρ’ιἐνέπουσα.”  3   

في ج��ع  ���عة )ال�ائعة( ان�لق� ال�س�لة أوسا نف�ه،وفي ال�ق� "

 ع� م�ت ال��اب ال��وع���اس وت��ث�  أن�اء ال��ی�ة،

  ."وم���ه�

أن  ،)Od. XXIV. 413-414(واألخ��ة  ،)Il. 2. 93-94(و��اصة األولى  اإلشاراتی��ح م� خالل ه�ه 

 اإلل�اذة في م� ال�اضح. ���عة األخ�ار وت��� ت��ل� ���س،ل رس�لةب�صفها  ،واقًعا صارت أمً�ا  Ὄσσαأوسا 

 ��اب�ك أعاله ال����رة ر��ا تع�ل اإلشارات .٤أوسا وراء ������ن  اج��اع اآلخ��� أخ�ار ی���ون  ال�ی� ال�سل أن

� م�ه� اإلشارة إلى اس� ج����� في األب�ات ال�ي ت���َّ  ��لتق� ل�ا  ،ع�� أوف��ی�س ���ةال� فاما ل�ه�ر أدب�ة

  :ةب�ات اله�م��ه�ه األل تل��ً�ا ال�ائعة ع�� أوف��ی�س

“qualemveisonum, cum Iuppiteriatras  

increpuitinubes, extremaitonitrua reddunt.”  5
  

   ی����ع��ما ، أو م�ل ص�ت ال�ع� ال�ع��"

   ".اء��الغ��م ال�تال�� في  ج�����

 ال�اص ب�ص�ل األص�ات إلى م��ل فاما، �ع�� ال�لة ا في ه�ا ال����هاخ��ار ج����� ت��ی�ً  أن م� ال����ل

) Od. II. 216-217(وال�ال�ة  )Od. I. 282-283( أما اإلشارة ال�ان�ة. وز��س ع�� ه�م��وسال�ائ�ة ب�� أوسا 

                                                        
1 Hom. Od. I. 282-83.  
2 Hom. Od. II. 216-17.  

3 Hom. Od. XXIV. 413-44.  

4 GeoffreyiStephen Kirk, ΟμήρουιΙλιάδα Τόμος ΑιΡαψωδίες Α-Δ, κείμενοικαιιερμηνευτικό υπόμνημα, 
επιμ. Ιακώβ, Δανιήλ, Ρεγκάκος,ιΑντώνης, μτφρ. ΗλίαςιΤσιριγκάκης (Θεσσαλονίκηι: University Studio 
Press, 2003) 242.  

5 Ov. Met. XII. 51-52.  
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ل في الغال� ص�ت ز��س ول�� ��ِّ تُ  "ال�ائعة" فإن أوسا ،ود���ة ه�م��وس والل��� �����م ف�ه�ا نف� ال��ارةأم� 

  .أوسا ال����ة

  :و��جع أصلها إلى إلهة Ὄσσα ب�ًال م� �φήμηل�ة  �����م �����دوس  

“φήμη δ’ οὔ τιςιπάμπανιἀπόλλυται, ἥντιναιπολλοὶ  

λαοὶιφημίξουσι· θεόςινύ τίς ἐστιικαὶιαὐτή.”  1
  

   ع�ی�ة اأن ج��عً  �الق �ال�اال�ائعة على اإل ت��تال "

  ".ی�ددونها، وهي أ�ً�ا إلهة م� ال���

 ه�ا ال�ل�د ولق� �فل ،"ت��ت"�� ������ ال ���� أن فإن ال�ائعة ال�ي ت���� ب �����دوسوفًقا لل�اع� 

و�ن�ا ���� اس���اج ذل� م� إلى أل���ة فاما،  ص�احة أوف��ی�س ���ل� . ض�� زم�ة اآللهة االن�ماج   ���φήμηيل

  . و��ل� م� اإلم�ان�ات ال�����ة لفاما�ال�ل�د،  و��ل� شع�ًرا ،ال�� اس���م في ه�ه األب�اتالفعل ال��ارع 

  :��ف��ل��ل "أو��ی��س ملً�ا"في م��ح�ة ��ل�  ة�و أن ���ي �ان� خال�و��

“εἰπέιμοι, ὦ χρυσέαςιτέκνονιἘλπίδος, ἄμβροτειΦήμα.”  2
 

  ".ةال�ه�� )األمل( ��إیل�أخ����ي، ���ي ال�ال�ة، �فلة "

وال�ي  ،�دها، ومع ذل� فإن ال�عل�مة ال�اصة ��لل� ���ف� أوف��ی�س م� معل�مات س�ف��ل�� ح�ل أصل ���ي

ذات  "ال���الت"في ه�ه األب�ات، تع�ل على دع� االس���اج ال�اب� ال�� ی���ل في أن فاما في ت�ه� م�ة أخ�� 

  .ج�ه� إلهي أ�ً�ا

أ���  م� خالل ال���ح ال�� وح����ة،مق�سة � أنها �ِّ �ْ و�ُ بل  ،صف� ���ي ع�� أ������� �اإللهة الع��ىولق� وُ 

  :ه�ا �ق�لهث�اته إو��ع� على ش�فها، 

“καὶ οὕτωςιἐναργές ἐστιικαὶ οὐ πεπλασμένονιὃ λέγω ὥσθ’ εὑρήσετε καὶ 
ιτὴν πόλινιἡμῶν καὶ τοὺςιπρογόνους φήμης ὡς θεοῦιμεγίστης βωμὸν 
ιἱδρυμένους, καὶ τὸν Ὅμηρονιπολλάκις ἐν τῇ Ἰλιάδι λέγοντα πρὸ τοῦ τιι 
τῶν μελλόντωνιγενέσθαι· ‘φήμη δ’ εἰς στρατὸνιἦλθε’, καὶιπάλιν τὸνι 
Εὐριπίδην ἀποφαινόμενον τὴν θεὸν ταύτην οὐιμόνον τοὺς ζῶντας 
ιἐμφανίζειν δυναμένην, ὁποῖοί τινεςιἂν τυγχάνωσινιὄντες, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
τετελευτηκότας, ὅτανιλέγῃ· φήμηιτὸν ἐσθλὸνικἀν μυχῷ δείκνυσι γῆς.” 3 

 ،اآللهة أع�� واح�ة م�ب�صفها  ل���ي م��ً�ا أن�أوا ق� وأسالف�ا م�ی���ا س���أن� ��أن  ما أذ��ه"

 ع� اإلل�اذة، في وت��اراً  م�اراً  ی���ث ه�م��وس أن وس��� ،لالخ�الف�ع� أمً�ا جلً�ا غ�� قابل 

 هه� أنأخ��  م�ة �عل�ی�ر�����  وس��� ."ال��� إلى ت ���يجاء": أح�اث على وش� ال��وث

 ،األم�ات أ�ً�ا ول�� ال�����ة، ش���اته� و��ف األح�اء، مع�فة ىعل فق� ل�� ةقادر  ةاإلله

    ".األرض �ا�� في ح�ى ول� �انال�الح  ال�جل ت��د ���ي" �أن �ق�ل ع��ما

                                                        
1 Hes. Op. 763-64.  

2 Soph. OT. 157.  

3 Aeschin. In Tim. 128.  
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���� . وت���فها ع�� أوف��ی�س ل���يمع ما ذ�� م� ق�ل ع� ال���عة اإلله�ة  أ������� ت�ف� شهادة

وال�ي م� ال�ف��ض أن  ،ال�� وصل�افي ال�� اله�م��  فعلً�ا �ج�دةغ�� ماإلل�اذة  فيأ������� إلى ��ارة 

حاملة معها  تأتيال�ي  االن��اع ب����� ���ي ἦλθεالفعل  ی���. لإلعالن ع� أ� ج�ی� �����مها�ان ه�م��وس 

أب�ات  أذهان�ا إلى ��ارة ه�م��وسأعادت  ،ذل� ف�ًال ع�، ت��ر األح�اث في اتلع� دوًرا رئ��ً األخ�ار و 

  :ال�ال�ة أوف��ی�س

“feceratihaec notumiGraias cumimilite forti  

adventareirates, nequeiinexpectatusiin armis  

hostisiadest.”1      

 � وصل�ال��ناني ال األس��ل خ��" فاما"لق� ن��ت "

  األع�اء  ل� ��� وص�له��ا،  ،ال��اسل �ال���د ُم��ًَّال 

  ".ً�اغ�اال��ل��� مُ 

سل�ة ���ي على األح�اء واألم�ات على ح� إلى ی�ر�����  على ل�انأ�������  ��عهااألق�ال ال�ي ت��� 

واإلشادة به� أو ت���هه� م� خالل ن�� أع�اله� ال�ال�ة الة الغ��ض والل�� ل�یه�، ز ، إذ ت��ل� الق�رة على إس�اء

وال�ي ��عى ال�ع�اء  ،��يرات ال�ه�ة للغا�ة ل�ع� ال�غل� على ع��ة ال��ت واالن��ار عل�ها م� الق��ُ و . أو ال�ال�ة

ه�ه الق�ة غ�� ال���ودة لفاما أ�ً�ا في ن� أوف��ی�س، على ال�غ� م� ع�م ت��ح . أ�ً�ا إلى االس�فادة م�ها ���ر

م�اًرا وت��اًرا ه� ق�رة فاما على إدراك أ� شيء  وت�ض��ه ما ی�� ذ��ه. شه�ة ما �ع� ال��تاإلشارة ه�ا إلى ق��ة 

 .��ث��ث، أی��ا ��

 األك�� ال���ر ه� (IV. 173-197) ف��ج�ل��س "ن�ادةإ"م�  ال�ا�ع ال��اب في فاما ت���� أن ال�اضح م�

 ن��ذجه مع ت�اف�ه خالل م� ول�� ،إب�اعي�س ف��ج�ل� ��ل ی�سأوف�� تقل�� كان ذل�، ومع. ألوف��ی�س أه��ة

 ع���ا�ُ  ح�� ال����، ب�� خاصة ت�ا�ه أوجه نل�ح ال. امالف اس���ائ�ة م�از�ة ص�رة اب��� ،ف��ج�ل��س، ال�ع�� 

دراسة  خالل م�ومع ذل�  .إقام�ها م�ل أساسي ���ل ی�سأوف�� �ف� ح�� في فاما، ل��ل وصًفا ��سف��ج�ل

م� خالل  ،��سف��ج�ل ����. �سف��ج�ل� ون� ی�سأوف�� ب�� أوجه ال��ه م� ك���ة م���عة ت�ه� ،م�أن�ة لل����

  :وال�الم وال��ع ال��� إلى فاما،ل وصفه

“totivigiles oculiisubter (mirabileidictu),  

tot linguae, totidemiora sonant, totisubrigit auris.”  2
 

 ال��ی� ع�ها م��� لل�ه�ة - ت�امالع��ن ) ر�� ج��ها(لها ت�� "

   ".ذانلها أل��ة ����ة وأف�اه ع�ی�ة، ت�دد ال��ت وت�� اآل -

  

 أوف��ی�س على ن�� م�اثلإل�ها �اع��ارها خارقة في ه�ا ال�ائ� ت��یً�ا، ����  ف��ج�ل��س�ي �ق�مها ال��اس ال

  :�اع��ارها س�ات م���ة ل���ل فاما

                                                        
1 Ov. Met. XII. 64-66.  

2 Verg. Aen. IV. 182-83.  
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  :ال��� 

“unde, quod estiusquam, quamvisiregionibusiabsit, 

inspicitur.”  1    

"م�ان مه�ا نأ�أ� أن ت�ق� �ل شيء م�  )فاما( ت����ع ” 

“(Fama) vidit totum.”  2    

  "كل شيء) فاما(ت�ق� "

  :وال��ع

“Penetratqueicavas voxiomnisiad aures.”  3  

  ".ت�او�� ه�ه اآلذان األص�ات إلى�ل ت�ف� و "

  :وال�الم

“nulla quiesiintusinullaqueisilentia parte,  

necitamen esticlamor, sed parvaeimurmura vocis.”  4
   

  ،��� في أ� م� أر�انهلل وال وج�د ه�اك، )ال���ل(داخل  ه�وء ال"

  ".خاف�ة أص�ت ه��اتبل ص�اخ،  ؛ه�اك ومع ذل� ال ی�ج�

، ب���ا ت�ل ل ل�ًال ا ع�� ف��ج�ل��س ال�ي ت���َّ �فام ٥)nocteidieque patet(� م��ل فاما ال�ف��ح ل�ل نهار كِّ �َ یُ 

  :�ق�ة نهاًرا ��ً�ا ع� األخ�ار

“nocte volat …luce sedet custos.”  6  

  "�ق�ة في ال�هار ت�لو ... ت��� ل�ًال "

  :"اإلن�ادة"���ه ما ورد في  )XII.48(في م��ل فاما ع�� أوف��ی�س  nulla quies٧ اله�وء ��اب

“nec dulciideclinat luminaisomno.”
8
 

  ".لل��م ال���ل) فاما(ع��ن ل� ��ال ت�"                    

��ا �ع�ضه أوف��ی�س في حالة فاما  م��ل ال ت����ح أبً�ا، فإنو �الق، على اإل�ج�ل��س ف�ف��ا ال ت�ام فاما ع�� 

لل��� ع� ف��ج�ل��س في العال� ع��  و�ال�أك��، فإن ح��ة فاما ال�ائ�ة. ت�اًما�احة ال وت��في ��هاض��اب دائ� 

  :وال��� وال��اء األرض�� ��ل� ع�� أوف��ی�س ال�� ��ف م��لها �أنه �قع في وس� العال�، باس�ُ  ،األخ�ار

“orbeilocus medioiest interiterrasqueifretumque  

                                                        
1 Ov. Met. XII. 41-42.  
2 Ov. Met. XII. 63.  
3 Ov. Met. XII. 43.  
4 Ov. Met. XII. 48-49.  
5 Ov. Met. XII. 46.  
6 Verg. Aen. IV. 184-86.  

�أك�� على ه�ا ال��اق� ، وت� ال)quies rerum, XI. 623(���ارة  إی��� س�م��سولق� خا���  وم��له،على ال���� �أتي س�م��س  ٧

  .quies �اس���ام نف� ال�ل�ة

8 Verg. Aen. IV. 185.  
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caelestesqueiplagas, triplicisiconfiniaimundi.”  1   

   ال���األرض و ن�اق  ب�� ال��ن م�ان في قل� ث�ة "

  ".على ح�ود الع�ال� ال�الثة وال��ا�� ال��او�ة

  :دون ال�اجة إلى ت�قالت دائ�ة � ه�اك�ل شيء م ی��ح م�قع ال���ل ه�ا لفاما رؤ�ة

“ipsa, quid inicaelo rerumipelagoqueigeratur  

etitellure, videtitotumqueiinquiritiin orbem.”  2
  

 وفي ال���،  �اء،���ث في ال� ماب�ف�ها، �ل  فاماوت�� "

  ".ال��َن �أك�له فهي ت�اق� وعلى األرض،

ألن  ف��ج�ل��س،، �ال�قارنة مع على ج�ه�ها اإللهي وال�أك��قع ال����� لل���ل به�ه ال���قة ی�� ال�أك�� على ال�� 

ب�� أن ال��ة ال�����ة ع�� �ل . إم�ان�ة اإلش�اف على �ل شيء ل� تع� تع��� على االت�ال أو االق��اب ال��اش�

  :إلى ن�� معل�مات ص���ة و�اذ�ة ل في م�ل فامات���َّ  ف��ج�ل��س وأوف��ی�سم� 

“mixtaqueicum verisipassim commentaivagantur 

miliairumorumiconfusaqueiverbaivolutant.”  3
 

  ،الغام�ة األحادی�وت���� ��ه ، آالف ال�ائعات أرجائه وت��� في"

  ".وق� اخ�ل�� ف�ها ال���قة �ال��ال

“tam fictiipraviqueitenax quaminuntia veri.”  4
 

  ."لل���قة ك�س�لة والف�ادال��اع � �ة���ِّ ها مُ أن"

. وأوف��ی�س ف��ج�ل��س�فاما إلى أوجه ال��ه ب��  �لال�ي ت�َّ األس�اء اإلشارة إلى ر��ا ���ن ب�سع�ا إضافة 

 Coeus سك���  و�لىأم  ب�صفها ٥)Terra parens( "األرض"ت��ا و���� إلى  سالل�هاإلى �ال��ع ف��ج�ل��س یل�أ 

ب���ا ی��� اه��ام  ،٦)Coeo Enceladoque sororem( لها ش��ق���اع��اره�ا  Enceladus سن��الدو أو 

  :م��لها في وال�ي ت��� معهاال��افقة لفاما ���ة على ع�د م� األف�ار ال���دة ال� أوف��ی�س

“illiciCredulitas, illicitemerariusiError  

vanaque Laetitiaiest consternatiqueiTimores  

SeditioqueirecensidubioqueiauctoreiSusurri.”  7
  

                                                        
1 Ov. Met. XII. 39-40.  

2 Ov. Met. XII. 62-63.  

3 Ov. Met. XII. 54-55.  

4 Verg. Aen. IV. 188.  

5 Verg. Aen. IV. 178.  

6 Verg. Aen. IV. 4.179.  
7 Ov. Met. XII. 59-61.  
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ال��أ (و�ی�ور  )�اجة�ال(ك���ول��اس  ُت��� )في ه�ا ال���( ه�ال�" 

  )ةاهلال��اوف ال�(ت���ر�� و  )الف�ح ال�اه�(الت���ا ، و )ال�ائ�

ال����ك في  )اله��ات(س�س�ر� و  ،ةال��اغ� )الف��ة(س��ی��� و 

 ".أصلها

تلقي ال��ء على ع�اق�  ، وال س��ا أنهاص�رة فاما خ�� ����قة أو �أ ،���ةت����ل ه�ه ال�عاني ال���دة ال�

اله��ات  ، وأصول“Seditio" ��ةالفو  "Timores"وال��اوف " Laetitia"والف�ح ال�اه�  "Error"ال��أ ال�ائ� 

"Susurri"  ال��اجة  ازدهار م��ل�اتو��ل�"Credulitas" .األف�ار  أن ه� ه�ا ی�سأوف�� اخ��ار س�� أن ی��و

 اخ��الها في أساسي ���ل �اه�� أصلها إلى اإلشارة أن ح�� في فاما، ص�رة إلى ت��فه شيء ل�یها �هال���دة ه

 م��ًقا حم� الع�القة، یل�ِّ وش��قي فاما  )ت��ا( وال�ةإلى  ف��ج�ل��س�اإلضافة إلى ذل�، فإن إشارة  .في ص�رة إلهة

فعلى ال���� م� . ��دة لفاما ع�� أوف��ی�سإلى ش�� له س�ات ج���ة م��دة، وه�ه س�ة غائ�ة في ال��رة ال�

تفاص�ل م�ه�ها  ح�� إناألخ��، ل�� �إم�ان�ا ال�قا� ص�رة واض�ة لفاما في أذهان�ا،  ال��از�ةاألف�ار ال���دة 

م�زعة على ن�� م��ازن على ���ة ال�ي ت��� مع فاما دة ال�األف�ار ال���َّ أن قائ�ة  في ح�� .ال وج�د لهاال�ارجي 

، وال�ل� ب��ها ل�ائعاتل ال���ة ال�ائ�ةمع  ، فإن ال��ه� �أك�لهم�ه�ا في �ل ب�� اس���، ���� ��ار إلى األب�ات

 أ�ً�ا ع�م���لة �ة ��َّ ال�ُ  ال��وضع�ا في االع��ار أن األف�ار  إذاتها وال�ي ت�داد ح�َّ  ،�ع�ي ان��اًعا �الف�ضى

ع�م ��� م� ح�ة ا ال��اق� ب�� ال��اء وال����ن یُ ه�. ال���� في ع�م االس�ق�ار واالض��ا�ات االج��ا��ة

 . ١ت��الت أوف��ی�س �أك�لهاع�� ال����  االس�ق�ار

����قة  هال�صف م��� فاما، ب�� أنه �����مف��ج�ل��س م� ال�اضح أن أوف��ی�س اس���م �ع� معل�مات 

ف��ج�ل��س  ع� جانً�ا، نف�ها فاما وت�ك ال���ل، وصف على ال����� أوف��ی�س اخ��ار� ���ِّ . إب�ا��ة ومله�ة ت�اًما

 ال��ة على ال�أك�� إلى سعى أوف��ی�س أن ال�اضح م� ،ال��فة ول�� ل� ��� االخ��ار ه�ا أن ���وو . ك��� ���ل

 ��ل� نف�ه ال���ل ح�ى. م��قل ائ�ك� لها تف��لي وصف تق��� رافً�ا ،ال����لة في تقل�ها وتل�نها لفاما، األساس�ة

  :د م�اخلهتع�ُّ  ���� ت����ها، ���� الارجه خو  ال���ل قل� ب�� ��وده الألن ،ح ال�عال�غ�� واض ب�اء

“innumerosqueiaditus acimilleiforamina tectis 

 addiditietinullisiinclusitilimina portis.”  2
   

 ،ألف ناف�ةو  ع�ی�ة، �اخل�ه�ا ال���ل � )فاما( زودت"

  ".ع��اته تع��ض أب�اب ول�� �ه

  .ال�ف��  ال��ی� ���� في وج�ده ج�ه� ل��ل�ق  األن�� ه� ال�صف ه�ا م�ل � ���ن ق

  :وصف فاما وم��لها

 ق��ه اب���إنه فأوف��ی�س،  م�احة أماموال�ي �ان� ع� فاما، ب�غ� �ل ال�ادة ال�اخ�ة وال��احة في ال��اث 

�ل س�اتها  ب�� أن، ام�ئ�ة في م��له كان� تق��ً�ا غ�� ال��از�ة، و���و أن ه�ه الف��ة ال���دة هاال�ائعة ع�

                                                        
1 StratisiKyriakidis, Catalogues of ProperiNames in LatiniEpic Poetry (Newcastle: Cambridge 
ScholarsiPublishing, 2007) 45-46. 
2 Ov. Met. XII. 44-45.  
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ت�� اإلشارة لق� . ، وم� ث� ف�� خالل وصف ال���ل ن�ع� و�أن�ا ن�� فاما نف�ها١إلى م���هانقل� وخ�ائ�ها 

  :الف��ة ال���دة فاما فق� في خ��ة أب�ات ت�ور ح�ل وصف ال���لإلى 

“Famaitenet summaqueidomum sibiilegit in arce  

innumerosqueiaditus ac milleiforamina tectis  

addiditiet nullisiinclusit liminaiportis.”  2   

  عال�ة، ق�ة ج�لف�ق  م��ًال �ف�ها لفاما  اخ�ارت"

 ،وألف ناف�ة ع�ی�ة، �اخلوزودت ه�ا ال���ل ��

 ".ول�� �ه أب�اب تع��ض ع��اته

“ipsa, quid inicaelo rerumipelagoque geratur  

et tellure, videtitotumqueiinquirit iniorbem.”  3   

 وفي ال���،  اء،����ث في ال� شئب�ف�ها، �ل  فاماوت�� "

 ".فهي ت�اق� ال��َن �أك�له وعلى األرض،

. ب�ائه في اخ��اراتهاو  نف�ه ال���ل إلى بل ،)45-43( األولى ال�الثةاألب�ات في فاما  إلى ج�ه��ة إشارة ت�ج� ال

ال����� االس�هالل�� ل��ه� مع  ���الن، ��ا أنه�ا س�اتها���ان على ن�� ح��� إلى ��) 63-62( أما ال���ان

 فاما رقا�ة ����ص ه�ا���ران ما جاء ف�و  م���عة أب�ات م��املة ال�اللة، إل�ه�ا،ال�اب� اإلشارة  ،)45-43(فاما 

  :���ث على األرض وال��اء وال��� على ما

“Orbeilocus medio estiinter terrasqueifretumque  

caelestesqueiplagas, triplicisiconfinia mundi.”  4   

  ن�اق األرض وال���  ث�ة م�ان في قل� ال��ن ب��"

  ".وال��ا�� ال��او�ة على ح�ود الع�ال� ال�الثة

هي �ل�ة ) XII. 39-63( "ال���الت"م� ال��ه� ال�� ���� إلى فاما في �ار إلى أن ال�ل�ة األولى واألخ��ة �ُ 

orbisفي حالة مفع�ل األداة  جاءت ، التي)orbe, 39(  وفي حالة ال�فع�ل �ه)orbem, 63( وهي �ل�ة تع�ي ،

 .٥"م���عة"وأ�ً�ا " عال�"

                                                        

 : ال�ي ت�أل أرجاءه، ان��وال�ائعات ع� م��ل فاما واألص�ات  ١

Peter Kelly, “Voices within Ovid's House of Fama,” Mnemosyne 67 (2014): 65-92.  

2 Ov. Met. XII. 43-45.  

3 Ov. Met. XII. 62-63.  

4 Ov. Met. XII. 39-40.  
5iOLDis.v.iorbisi5a,i13a,iAlessandroiParchiesi,i“Narrativeitechniqueiandnarratologyiinithe Metamorphoses,” 
in The Cambridgei Companion toi Ovid, ed. Philip iHardie (Cambridge: CambridgeiUniversity Press, 2002), 
196. 
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 ���ةاص�ل وصف الف��ة ال���دة ال�تف ��اب ال�اج� ع�الف�اغ ی�� تع��� م��ل فاما ب�ف��ل ���� �����ل 

��ا ه� ال�ال مع األف�ار ال���دة ال��از�ة  – ���ل ص�رة م�از�ة، ال س��ا أن ال�ع��� �ال���ل نف�ها" فاما"

 ال���لب�خ�ل  ،وال�ي تغ�� ع�ها األب�اب ،ت��ح ال��اخل ال�ي ال تع� وال ت��ي. ل�����ها وس�اتها -األخ�� 

 ال���ل مف��ح ل�ًال ونهاًرا و��ل على �ل ر�� م�. وت�هل في نف� ال�ق� خ�وج ون�� ال�ائعات ،ل�ل األص�ات

و��اع� على م�ج  ،ة م� ال��اس ال�نان ال�� �ع�� ال��تع�َّ وج�ران ال���ل مُ  .أر�ان األرض وال��اء وال���

 مع ت�اًما فاما م��لی��اق� . ال�ائعات إن�اء ی�� ال���قة، به�ه ،ال��ن ال�ي تغ��  ال�عل�مات ال�����ة �ال�اذ�ة

 ال�ائ�ة وال���ة ال��� مع س�م��س م��ل في ل�الموا وال���ن  ال��ل� اله�وء و��ل� ی�عارض ،س�م��س م��ل

ت��لف أس�ا�ه في �ل حالة ع�  �ال��ع وال�� ،ع�م وج�د األب�اب ب��ه�ا في ال�ح�� ال��ا�ه ی���ل. فاما م��ل في

   .األخ�� 

   :�اإنف��  -فاما

الف��ت�� األولى واألخ��ة � ���الن یالل� ،)ال�ائعة( وفاما )ال���( �اإنف��م� ال��ور� ال�قارنة ب��  ع�ق� أنهأ 

ما ت���ان ج�ً�ا إلى  وغالً�اف�اله�ا ف��تان م��ا���ان . ال���التدی�ان ���ة في ال��از�ة وال�م� األف�ار ال���دة 

تع�ل �اله�ا ���ل . �د� إلى ال���ت، غالً�ا ما ج��، خاصة وأن فاما ت��� أخ�اًرا ح�ل سعادة الف�د أو رفاه�ه

وم� خالل  ،م�اه�ة ص�ر ال�عادة غ��هات��� . م� خالل ال�ؤ�ة �ا ���ل رئ��إنف��ل م��لف ع� األخ��، تع�

�ال��اع� ال�ل��ة ال�ي ت���ها وت�غى عل�ها هي ش��ً�ا،  ت�أل نف�سه�أن ع�ض ص�ر م�اثلة ل��ا�اها ت��ح في 

���أل  ،ل�الم ال�ف�� خالل ال��ع وا م� أساسيوم� ناح�ة أخ��، تع�ل فاما ���ل . وت��له� إلى ن�خ م�ا�قة لها

في نف� ال�ق� ت�ل ال�ؤ�ة س�ة مه�ة . ��ع م� �ل م�ان و��� في �ل م�انم��لها �اله��ات وال�الم ال�� �ُ 

و�ه�ه ال���قة ت��� �ال الف��ت�� ت���ً�ا ل�ض�ح ال�اع� . ال�ارز ب�ؤ�ة �ل شيءلفاما، إذ ���ح م�قع م��لها 

  .١ال���دة ����قة رائعة للغا�ة وق�رته على إضفاء �ع� س�عي و���� لألف�ار

 في Invidia �اإنف��ل�أت  .٢م�ج الع�اص� ال�����ة �ال�ائفة فيال��ا�ه ال�ه� ال�� ی��� ب�� الف��ت�� ی���ل 

 ���� ال�اقع، وت���ه ال��الغة إلى - Aglauros حالة أجالوروس ك�ا في – ض���ها م�اع� في ال�أث�� م�اول�ها

 ،ال��غ�ات م� وخال�ة م�لقة، ال�عادة ت��و ع��ما �الفعل. م�اثل مف�� ح�� في ��ةال�ف ال�عادة ص�رة ت����

 ��ل� فاما أ�ً�ا تق�م .م����ًال  ق� ���ن  ال�عادة ا الق�ر م�ه�م�ل  ألنن�ً�ا  ع���، اعل�ه ���� ی ال�� ال��� فإن

 إلى م��لها في -  وال�ائفة ���ةال�� - ال���لفة ال�عل�مات" زخ�" ی�د�ك�ا  ،ال�اذ�ة� ال�����ة لألح�اث م�اثل

 به�ا تق�م Invidia �اإنف�� أن ه� رق اوالف. وال��أ ال��اب ب�� ال����� م� أح� ی���� ال ح�ى ��ه�لة، ام��اجها

وم�  .األخ�ار خل� ���قة في كامل ���ل ت���� فاما أن ی��و ال ح�� في أه�افها، ت�ق�� أجل م� ��ا��ة ال��ج

 ةال�هائ� ال���لة ع�" ال���ودة" ال���ول�ة م� ن�ًعا ت���ل إلهةك فاما ی��ح أن ،م��ل� وجهة ال��� ه�ه

  .ل��ا�ها

 

 

                                                        
1 Hardie, Ovid'siPoeticsiof Illusion, 236. 
2 Hardie, Ovid'siPoetics ofiIllusion, 237. 
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  :شع��ة لفاماال���فة ال���ا

وص�ل ��� و م� ناح�ة،  ومغادرة األس��ل ال��ناني م� أول��إ������ا �����ة ال�قع ال��ه� ال�اص �فاما ب�� 

ا أد� إلى م�َّ  ،���ی� ل�ص�له� وناقل لل�عل�مات إلى ال��وادی��تع�ل فاما . إلى ��وادة م� ناح�ة أخ��  اإلغ���

  :ه�دفاعاته� م�� الل��ة األولى ل�ص�لعلى ال���� قام�ا ب�����  بل، ب�ص�له� مفاجأته�ع�م 

“feceratihaec notumigraias cumimilite forti  

adventareirates, nequeiinexpectatusiin armis  

hostisiadest: prohibentiaditus litusqueituentur  

Troes.”  1
                                                     

 � وصل�خ�� األس��ل ال��ناني ال" فاما"لق� ن��ت "

  ه��ا، ل� ��� وص�ل األع�اء · ُم��ًَّال �ال���د ال��اسل

  ه���ه�ال��وادی�ن  ما اع��ضوس�عان . ً�اغال��ل��� م�ا

  ".�ا��ه�ع� شودافع�ا 

  .م� االل��ام األول لل����� ا، ی��أ أوف��ی�س م�اش�ة في ال��ی� ع� ال�عارك اع��ارً و�ه�ه ال���قة 

. في ال���الت ال ی�ت�� ارت�اً�ا وث�ًقا �ال��اه� ال�ا�قة والالحقة ها، ل�� م�ه�األح�اث س��فاما في ت�ه� ول�ا  

ت��ر في  أساس�ةدوًرا م��رً�ا في ال�� وتع� أداة  - �ن��ذج أوف��ی�س ال�ئ� -ف��ج�ل��س تلع� فاما ع�� 

ت��ع إلى ج����� مل��ً�ا م�ه وأوغ�ت ص�ر �ار�اس ال��  ،خ�ار اق��ان دی�و وآی��اسأ األح�اث، فهي ت���

، ف�ان� ب�ا�ة ال�ها�ة لق�ة غ�ام ی�سل ج����� م����ر��س إل�ه ل��لغه �أوام�ه �أن �غادر إلى إ��ال�ا. ال��خل

م��ودة ومع  فاما ق�ةفإن م�احة  ،ك�ا رأی�ا ع�� أوف��ی�س .� في ال��اب ال�ا�ع و��ل� نها�ة دی�و نف�هاال��ل�

م� ال�اضح . ف��ج�ل��س ر��ة ال�اع� في م�اف�ة ق�وته���ف ع�  ذل� فإن إدراج ه�ا ال����� ال��از� في ال��

  .ر أ� م� ال�صف�� له الغل�ة م� ال�اح�ة ال�ال��ة�ق�ِّ ل ،ف��ج�ل��سو���  هأن أوف��ی�س ی�ع� القار� لل�قارنة ب��

ه�اك اض��اب وح��ة دائ�ة في م��لها، �غ�� ال��ان  ،٢على وصف فاما ال�قل� وع�م االس�ق�ار���� �

، وتع�ي ان��اًعا �أنها ع�ضة لل�غ��� أص�ات م���عة وع�ی�ة، ت���ج ه�ه األص�ات و���ل� ال���قي م�ها �ال�ائف

في  ت�ع�د .���� تع�د األص�ات ال�� �غل� على م��ل فاما ال�ل��ة �أك�لها .٣ل���لخاضعة لال����� و�ال�الي 

 – )أوف��ی�س( ٤ال�ارجي ال�او�  ف�ها ی�ف� وال�ي وال���شة، وال�����ة ال���قلة األص�ات أ�ً�ا "ال���الت"دی�ان 

                                                        
1 Ov. Met. XII. 64-67.  

2 GarthiTissol, “The House ofiFame: RomaniHistory and AugustaniPolitics iniMetamorphoses 11-15,” in 
Brill'siCompanion toiOvid, ed. WeideniBoyd B. (Leideni: Brill, 2002), 309. 
3 Gianpiero iRosati, “Narrative Techniquesi and Structures,” in iMetamorphoses”, in Brill's Companioni 
toiOvid, ed. WeideniBoyd B. ( Leideni: Brill, 2002), 299. 

، أ� أوف��ی�س نف�ه، و���ك ال��ال لل�او� ال�اخلي ال�� "ال���الت"دی�ان ال�� ی���ث ب�ف�ه في مق�مة وخات�ة ال��� الراوي ھو  ٤

ت��� ال�ق�ی�ات إلى أن ح�الي ثل� ال���الت ال�ي ت���ل على . �قف ال�وائي�في الق�ة ل��و�ها و����� ال آخ�ب�وره �ع��ه ل����ة راو� 

ن و م�ج�د �او��ًال م� إع�ائ�ا ان��اًعا �أن. داخل ال��اه� نف�هام� ول�� رواة  ،)أوف��ی�س(ا� ال�ارجي م�هً�ا ال ی�و�ها ال�و  ٦٠ح�الي 
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ت�دد ما ت��عه  ،م� تلقاء نف�هاذل� تفعل فاما . عل�ها ال��ام وف�ض ب�ق��� واضح لها �ق�م أن - سعة عل�هرغ� 

 فاما، أن ن����ج أن �����ا و�ال�الي. �١األكاذی� ال���قة ف�ها �ج�ت� ال�ي الق�� م� ع�د ون�� م� خالل ج�ع

م�  وال�غ��� وال�قل� االس�ق�ار ع�م ألن ،�ة م� ال�ل��ة نف�هاغن��ة م�ما هي إال  ،ه�ا ال�صف خالل م�

 ال�او�  دور ���اجعو  ال�ل��ة، نها�ة ح�ى ال�اخل�ة، اع��اًرا م� ه�ا ال��ه� ال�وا�ات ��و��ل� ته�. ةال�ئ�� س�اتها

وان�الًقا م� ه�ا . ٢وض�ًحا أك�� فاما ب�ج�د ال�ع�ر ��عل م�ا ال�اخل���، ال�واة  دور أمام )أوف��ی�س( ال�ارجي

 وح� م��� هائل أنها ىعل فاما ���ر ال�� - ف��ج�ل��س االس���اج ���� الق�ل �أنه على ال���� م� 

)monstrum horrendum ingens(خاص ���ل أوف��ی�س ی��� - وال��الغة �ال����� خاًصا اه��اًما و��لي ٣ 

-Met. XII. 59( ال��ة فاما أت�اع� یه��و��ل�  ال���ل وت��ج م� ت�خل ال�ي ال���دة والالم��ودة اله��ات على

61.( 

����ل�ات ��ه  وت� تق���هاف��ج�ل��س ع��  هام�ه�في  لة ال��لقة� ال�� تلع� دور ال�ي -ال ت���ع فاما 

�ال  خ�ارات��جع ذل� إلى اخ�الف و  ،���ةال� األف�ارل�ع�د  وذل� ،ع�� أوف��ی�سب�ف� ال��انة  – مل���ة مه��ة

واح�  ة �الس���ة وت�ور ح�ل م�ض�ع رئ��مل�� "ن�ادةاإل" تع� .���عة ال�ل������أ�ً�ا ال�ي ت�ت��  ال�اع���

ح��ها صغ��، وهي مل��ة ت��ا�� ف�ها الق�ا�ا عج �ق�� ع�ی�ة �ال���الت دی�ان و��ل م��ر� واح�، ب�� أن 

   .٤أه��ة وأك�� أصغ� ك�انات مع ،ال�ائ�ةو  ةال����� تل� الف��ة ال���دة فاما، ت�عا�� وه��ا. ال���� �ال�غ�� 

�ل  فاما ل�ِّ �ْ تُ عالوة على �ل ما س��، . اضحت�اصي و  م�ش�ب�صفه  ومع ذل�، ال ی��غي ت�اهل دور فاما

و���ل أك��  ،ال��عل� ���ب ��وادة – "ن�ادةاإل"ال�الح� اله�م��ة و وخاصة – اإلشارة إل�ه ال��اث األدبي ال�اب�

ت��� فاما ����قة أو . إل�ها غ�� م�اش� بل وتع� تل��ً�ا ،إلى ��وادة �غادرة اإلغ��� م� أول�����ای�ها و بت��یً�ا 

ول�ا ق� ���ن الغ�ض م� وضع م�ه�  .٥ال�ل��ي وتع�ل ���یل ل��ة الف� ال�ل���ةأخ�� ال�اك�ة ال��ا��ة لل�ع� 

  .٦فاما ق�ل ع�ل�ة ��وادة ه� ال��� م��ًقا على رد فعل الق�اء

 ����. ال�����ات األر�عة ال��از�ة في ال���الت في م��لا ألوف��ی�س أك�� ���حً ���ل ت���� فاما م�اولة 

ي لو�ال�او . ا، ت���ً�ا لهة في ال���الت���ال� األر�عة نها�ة األف�ار ال���دة ت��ی� م�ضع م�ه� فاما فياع��ار 

فإن فاما، ال�ي ت�  ،له� أع�اله� س��ل�هاال�ي �ه�ة الو  ال��افأة لل���ل على ال�ع�اء ال�ائ� سعي وم� م��ل�

�ضح ���عة ال�ه�ة ���ل عام تو  �ا ال���ح ال�ع�� ه��ل�  ت���� نأ����  ،الع�ل وضعها �الق�ب م� نها�ة

  .٧و���ل خاص لل�اع� نف�ه

                                                                                                                                                                   

���ار األح�اث و��في  م� �وه ��داخل أح�اث الق���ة، ��اف� ال�� على وع��ا �أن�ا ن��ع روا�ات األح�اث، و��� على و��فة ال�س

  :عل�ها ال��ل وال����ن، ان��

Rosati, “NarrativeiTechniques andiStructures,” 297, 299, Feeney, The Godsiin Epic, 248.  
1  Rosati, “Narrative Techniques and Structures,” 272-273, 299. 
2  Tissol, “TheiHouse ofiFame,” 309. 
3 Verg. Aen. IV.181,  Kelly, “Voices within Ovid's House of Fama,” 75. 
4 AlfrediRohde, “De Ovidii arte epica capitai duo”, in Les Metamorphosesi d’ Ovidei et leurs modeles 
iGrecs, ed. GeorgesiLafaye (Paris: F.iAlcan, 1971) 38-39. 
5dShiaele, “Personification in Ovid's Metamorphoses,” 165-66, PhilipiHardie, “Ovidianimiddles”, in 
Middles iniLatin Poetry, ed. StratisiKyriakidis andiDe Francesco deiMartino (Bari:iLevante. Laird, A., 
2004) 168. 
6 Tissol, “The Houseiof Fame,” 308, Tissol, The Faceiof Nature, 85. 
7 Feeney, The Godsiin Epic, 243. 
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  ال�ات�ة

في  ات���ق�  ق�رات أوف��ی�س الف��ة�أن  "ال���الت"في  ���ةخالل دراسة األف�ار األر�عة ال� م����� الق�ل 

اب�اع ن�ح في  ،اص�لث�اء ال�فوم� خالل اإلضافات و� ،اس�فاد ال�اع� م� ال��روث األدبي. ال�صف وال�����

س�ات أوف��ی�س  –ال��اث األدبي ال��اكاة ال�اخ�ة وروح ال�عا�ة ال�ي غالً�ا ما ی�اجه بها ل� تغ� . ع�ل م����

، وفاما م�ه�ها �ا وفام�� ش����ان غ����ان ت�اًما وم�ه�ه�ا م��� لالش���ازإنف��. ع� تل� ال��اه� –ال����ة 

  .مًعا تل� ال��ا��ة و���ل ه�الء ،نم�ا�ه لإلن�ا هوس�م��س م�ه�  ،غام�

 كل ��لفت. ال��مو  وال��ع ال��� - هاوت��� اإلن�ان�ة ال��اع� األخ��  ال�الثة األف�ار ت��ر فاما، �اس���اء

 االخ�الف ه�ا فإن و�ال�الي، ت���ها، ال�أث��ات ال���ادلة ال�ي درجة ح�� م� األخ��  ع� ال�الث األف�ار ه�ه م�

 م� كال أن ی��و ال��� وله�ا ح��ً�ا ف�دً�ا شأًنا ال��م �ع�. م�ها ل�ل ال���لفة الع���ة ال���� أ�ً�ا ���د

 ال نف�ه س�م��س أن ح�� في ،في ال��ه� األح�اث ل���ر العاماإل�ار  ع� نف�الم� وم��له نف�ه س�م��س

 م� ب�الً �ها م�رف��س ه��عفأما ال�ه�ة ال��ث�ة ). ك���� وأل���ني( ال��ه� أ��ال م� أ� مع م�اش�ة ی��اصل

 كان ل�اًما ال��� وله�ا ،اج��ا��ة�اه�ة  بل ف���، �اه�ة ش���ة �ل�� أخ��، ناح�ة م� ،فام��. س�م��س

 ال���عات ی��� ع� شع�ر ألنها تعق�ً�ا، أك�� �اإنف�� حالة ت��و. ١إر������ن  ��ارةب أن تق�م ش��ً�افام��  على

  .الق�ر ب�ف� معق�ة ه�ا ال��ه� أ��ال عالقات ش��ة فإن وعلى ذل�، .داخلها ��لى�و  االج��ا��ة

. ��دةال���� له�ه األف�ار األر�عة ال�تلقف أوف��ی�س ف��ة اع��اًدا على وصف �����دوس ل���ل ه����س، 

��ء لا اإلقامة م�ان لقيیُ  ال. األر�عة اآللهة م� س�ات رم��  ب�اء ه� ال��از�ة ال����ات ��ه ت��� ال�� ال��ان

ع� وج�د  ت��ف ال��اك�. أ�ً�ا �����لها بل ،ف��� أوف��ی�س وصفها ال�ي وال�ف��ة ال����ة ل��رةعلى ا

 ص�رته� إلى �اإلضافة. فام��و  �اإنف�� م�ازل ب�� ع�ی�ة ت�ا�ه أوجه ث�ة ب�ء، ذ� �اد�. ���ا ب��ها ت�ابهات

 ،)ignavi plenissima frigoris, ΙΙ. 763(�ا إنف�� :م�قع م����ه�ا ب�ودة إلى م��دة إشارة ه�اك العامة، ال����ة

 :و��ل� اإلشارة إلى �ع� م�قع�ه�ا .)est locus extremis Scythiae glacialis in ore, VIII. 788(فام��و 

و��ل� وصف ، )extremis, VIII. 788( فام��و  ،)imis in vallibus … / abdita, II. 761-762( �اإنف��

 كاله�ا. �ع�� ه�ا ال� ت��هيال  ال��ل�� ب�� ال��ا�ه أوجه فإن ذل�، ومع. )triste(م�اني م����ه�ا �ال�فة 

 م� خالل غ�س ال���قة، ب�ف� كاله�ا �ع�ل نف�ه، ال�ق� في. ه�ا�وصف في ه�ا و��ع�� سل�ي ل�ع�ر ت����

 ی�د� ام� عام، ���ل وال�ق��لة ال�اس�ة االج��ا��ة األ�� خارج ه�الء ال��ا�ا ضعو و  ،ض�ا�اه�ا في صفاته�ا

  .داخلي ت��ل إلىبه� 

 وض��ج ص��م��ل س�م��س  في ال��ل� اله�وء �قابل. ت�اًما ی��اق� م��ال س�م��س وفاما أخ��، ناح�ة م�

 ل���ل ال�ام ال���ن  ی�عارض ك�ا. فاما ل���ل ��ه� في ز�ادة ح�تها ال��ار ال��ون��  ي�وال واله��ات، األص�ات

 فاما، م��ل في ت��د ال�ي ال�����ة ال���ة مع شاغل�ه، ج��ع �� على�� ال�� ال��� ال���� ���� ،س�م��س

 إن ت�ابه�ا الق�ل ������ا ،فاما��م��س و ل �ال���ة أما. ���ا ب��ها �اس���ار ال����جة واله��ات األص�ات ����

                                                        
مع ذل� ، ی�� تق��� ، األخال��ة ض���ه ����ة ل" ال��ه ال��ی�ا"�ع��  �یً�ات� إلى أن ال��ع في ه�ه ال�الة Feeney ���� ف��ي ١

  :، ان��رجل ال أخالقي وغ�� م���مب�صفه  إر������ن ح�ى ق�ل ف�ض العق��ة 

Feeney, The Godsiin Epic, 243. 
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أما . ���ل�ا�قا م� الف��ت�� ال���دت�� ال���� علىوذل�  ،ال��ه� في ألفعاله�ا ضارة آثار وج�د ع�م على �ع���

أما  .زوجها ح��قة لها ����و  ،إلى ال�اقع أل���ني  ع��� - ال�هائ�ة ال�أساو�ة ال����ة ع� ال��� �غ�� -س�م��س

 �ع� الالح� وت��لها ف�ق ال���ة م� سق��ها ال����ل في ال���ي �����ها عالقةل�� له أ�ة  نف�ه س�م��س

 ال��وادی�� �إ�الغ ب��ا�ة فاما تق�م جان�ها، م�. ال�ل� �ع� ��ول وال�أك� ال�ام م� فق�انه ���ك� ج�ة اك��اف

 �ف�� ر��ال�� . كان وص�ل اآلخ��� س�قع ح�ى ل� ل� ت�� فاما ه�ا ال��� إلى ال��وادی��. ال�ش��آلخ��� اب�ص�ل 

  .ال�أه� ل�القاة ال��نان��� ف�صة ال��وادی�� ����ه� ال�ائعة ان��ار

 تلع�. م�ه� كل في خاصة أه��ة لها ���ةف��ة م� ه�ه األف�ار ال� ل�ل ال�وائ�ة ال���فة اإلشارة إلى أن رت��

 س��م� خالل اسهامه� في  – حالة م�ه� كل ت�ل�ل م� ت��� ك�ا - للغا�ة مهً�ا دوًرا س�م��سو  فام��و  �اإنف��

ال�اب أمام  �ف��، و ال���اشع�� ال�ور و��اصة  ا،ن�اقً  أوسعدوًرا  جان�ها، م� فاما، لع�� .األح�اث في ال��ه�

  .األ�� ال��قة له�ا ال��ه� فق� على ه�ا ال�ور �ق��� وال ،وح�ة ال��وادی��

 ال وال�ي وفاما، ل��م��س ال�م��ة لل�����ات ال�ه�ةشع��ة ال���ا ال�عال�ة و��فة إلى أ�ً�ا اإلشارة وت��ر

 رأی�ا ك�ا ال���ل، وم�ض�ع �رف��س،م - س�م��س حالة إلى أ�ً�ا ول�� و��اه�ه، ال�ع��  ال��ا� إلى فق� ت���

 .ال���الت مل��ة في

 م���ةو  اآللهة، م� أدنى م�ت�ةفي  ب�ض�ح ت�ه� ���ةال� األولى األف�ار ال�الث أن إلى اإلشارة ت��ر أخ�ً�ا،

 - ����� إلى فام��م��و�ة  ��ر�ةوال ،�انف��أوام�ها إل �فا�م�� إذ تع�ي. أوام�ه� وت�ف�� إلرادته� ال���ع على

و��حي ه�ا األم� �ال�قة   .��ل�ه على ال�د ان��ار دون  الف�ر، على ن و�غادر  ،إلى س�م��س ج�ن� ةرس�ل ی����و 

 م��لة���ة أدنى ���دة ال����� ت����ها فق� في حال اع��ار أن ه�ه األف�ار ال، وه�ه ال�قة �ه�ت�ف�� أوام ال�امة في

وال ت��ح ل�ا �اس��الص م�ل ه�ا  ،أ� إله لْ �َ ق�م ب��ف�� ألوام� م� قِ أما الف��ة ال���دة ال�ا�عة فاما ال ت. م� اآللهة

عالوة على ذل� ���ل�ن م�انة . آلهةب�صفها ���ة ��ه�ها األف�ار األر�عة ال�و��غ� ذل� فإن وصف . االس���اج

  .�� �ل م� س�م��س وفاما ال���� م� األت�اعلف .أساس�ة و�ارزة في م�ازله�

 ی��. وشه�ته م�ه��همع  ت�اًما األر�عة ال��از�ة ل�����اتل ال��ان� ةم�ع�دو  ال�املة �سمعال�ة أوف��ی ��اف�ت

ال�ارزة  األف�ار ال���دة ومعال� خ�ائ� خالل م� أب�عها أوف��ی�س ال�ي ال��ج�دة ب�اتها ال�ائ�ات ت��ی�

 . لل��� ملف�ة ت����ات إلى اخ��الها ی�� و�ال�الي ال��ابهة،
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