
 ماجدة النويعمى
 مصر وقصة النحل 

 فى قصيدة " الزراعيات " لفرجيليوس
 ق.99ـ  Vergilius (77 لمشاعر الرومانى فرجيميوس Georgicaلعل قصيدة "الزراعيات" 

، وذلك رغم احتوائيا عمى العديد  (9)م.( تعد أحد مصادرنا عن االقتصاد الزراعى فى العالم القديم
. يطالعنا الشاعر فى مستيل قصيدتو بمخاطبة راعيو (2)ما بعد عدم دقتيامن المعمومات التى ثبت في

، معمنًا نيتو بكتابة قصيدة زراعية عن المحاصيل والتربة ، عن  Maecenas األدبى مايكيناس
 األشجار وخاصة الكروم ، عن تربية الماشية ، ثم أخيرًا عن تربية النحل:

Quid faciat laetas segetes, quo sedere terram 

vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vites 

conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo 

sit pecori, apibus quanta experientia parcis, 

hinc canere incipiam.     

....(Georg. 1. 1-5) 

لى جانب إىداء  تالزراعيا وىذه بالفعل موضوعات الكتب األربعة التى تتكون منيا قصيدة " ". وا 
 (3)، فقد أتى فييا الشاعر بذكر أوكتافيانوس ىذه القصيدة لمايكيناس

ctavianus  ً(4)تصريحًا وضمنا. 

                                           
 توضع قصيدة " الزراعيات " عمى قدم المساواة مع أشير المصادر النثرية القديمة التى ُكتبت عن الزراعة، ومنيا( 9)

والتى تحمل نفس االسم "   Columellaوكولوميال Varro، وفارو  Catoعمى سبيل المثال كتابات كل من: كاتو 
 .De Re Rusticaفى الزراعة " 

يرصد لى مجموعة من المعمومات غير الدقيقة التى وردت لدى فرجيميوس خاصة فيما يتعمق بالنحل  ويقارنيا ( 2)
 ى لدينا ، خاصة منذ اكتشاف الميكروسكوب: بالمعمومات العممية الحديثة الت

M. O. Lee, Virgil As Orpheus. A Study Of  The Georgics (New York 1996) 93. 

"       استخدم فى بحثـى ىـذا اسـم أوكتافيـانوس بـداًل مـن أوغسـطس وذلـك ألن الفتـرة التـى ُكتبـت ونشـرت فييـا قصـيدة (3)
م. ،  ق. 27صـل بعـد عمـى لقـب أوغسـطس ، الـذى منحـو إيـاه السـناتوس فــى الزراعيـات " لـم يكـن أوكتافيـانوس قـد ح

 Res Gestae , 34 كما ورد فى منجزاتو: 

يجدر بالذكر ىنا أن فرجيميوس بعد أن عرض فى مقدمة " الزراعيات " موضوعات كتبيـا األربعـة ، اسـتيمم بعـد ذلـك ( 4)
  أوغسطس  س والقمر ومنتييًا بقيصر، أى أوكتافيانوس/، بادئًا بالشم ( يميو وما 5البيت  العديد من اآللية )
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تحمل موضوعات ىذه القصيدة فى طياتيا العديد من القضايا السياسية واألخالقية 
، وىو األمر  نسانية جمعاء، بل وقضايا أخرى تتعمق باإل (9)واالجتماعية المتعمقة بالمجتمع الرومانى

. ويرجح النقاد أن ىذه القصيدة نظمت (2)الذى يتسق مع عقمية كعقمية فرجيميوس ذى النظرة الشمولية
ليذا التحديد الزمنى من داللة عمى النقطة التى تيدف  ، مع ما (3)ق.م. 29إلى  36فى الفترة من 

 ىذه الدراسة إلى طرحيا.

يعنينى فى ىذه الدراسة ىو  " ، ولكن ما يدة " الزراعياتلست ىنا بصدد تقديم تحميل لقص
إلقاء الضوء عمى نقطة واحدة محددة بالكتاب الرابع ، وىى النقطة التى يرد فييا ذكر مصر مع 
النحل. فقد كان ىناك ُمعتقد قديم مؤداه أن أسراب النحل إذا فنيت يمكن تخميق غيرىا عن طريق 

. والالفت لالنتباه أن فرجيميوس قد تخير مصر عمى أنيا bugonia (4)مايسمى بعممية " البوجونيا "

                                                                                                           
 ومـا 559البيـت  (. و إلى جانب اإلشارات إلى أوكتافيانوس خالل القصيدة ، فقد أنياىا أيضًا بو ) يميو وما 25البيت  ) 

 يميو(.

قط بقدر ماتستدعيو تخرج ىذه القضايا، مع ماليا من أىمية بالغة ، عن حدود بحثى الحالى ، لذا سأتطرق إلييا ف( 9)
 ضرورة المناقشة فى ىذه الدراسة.

 أستطيع أن أقول أن فرجيميوس ينطبق عميو التصوير الذى رسمو جان بول سارتر لمكاتب: ( 2)
Jean-Paul Sartre, What is Literature? Trans. B. Frechtman (Methuen 1983 repr.) 77f.: 

"he has, on taking up his pen, discovered himself as a timeless and unlocalized mind,  in 

short, as universal man ”. 

س. إليوت قد اختص فرجيميوس بقدر كبير من صفة الشمولية بل وجعمو  وجدير بالذكر أن الشاعر الناقد ت.
 النموذج الكالسيكى ليا:

T. S. Eliot , On Poetry and Poets (Faber & Faber 1975) 54 ff. 

الشك أن الفترة التى ُنظمت فييا قصيدة  " الزراعيات " كانت من أحرج فترات التاريخ الرومانى ، وىى فترة  (3)
 االضطراب السياسى والحروب األىمية ، بل ىناك من يعدىا من أصعب الفترات التاريخية عمى اإلطالق ، انظر ما

  .Lee  (1996) 19 : قالو لى  
 " Those were among the most troubled years  in human history ”. 

المقصود بالبوجونيا عممية تخميق أسراب النحل من أحشاء الماشية المتعفنة. الحظ النقاد أن البوجونيا وردت فى ( 4)
وغيرىما  (Re Rust. 9. 14. 6)و كولوميال  ( Re Rust.1. 5.5 & 3.16 .4)العديد من المصادر القديمة كفارو 

       ،                  
Cf. Ov. Fast. 1.363 ff., Met. 15. 364 ff.; Plin. H. N. 11. 70.  
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األركادى ىو أول من  Aristaeusالمكان الذى تتم فيو ممارسة ىذه العممية ، وجعل أريستايوس 
. ولعل ىذه الحادثة مع بساطتيا الظاىرة تحمل وراءىا العديد من المعانى. فمن الطريف (9)اكتشفيا

تى دفعت فرجيميوس إلى اختيار مصر بالتحديد لخمق أجيال جديدة من أن نبحث فى األسباب ال
ذا ما وضعنا فى اعتبارنا النظرة إلى النحل عمى أنو ثروة ىامة ، لبدت اإلشارة إلى مصر  النحل. وا 

فى ىذا السياق ذات داللة اقتصادية خاصة ، وىذه ىى النقطة التى تعنى الدراسة الحالية 
 لرابع من " الزراعيات " إلى قسمين:نقسم الكتاب ا بإيضاحيا.

 ص لمحديث عن تربية النحل. ـ( مخص287إلى  8داء ) ويحوى األبيات من ـعد اإلىب: سم األولـالق
ط أيضًا باألول ، عبارة عن رواية ـ( ، وىو مرتب558إلى  289وى األبيات من ـ) ويح :سم الثانىـالق

الشاعر  ا، لينيى بي (9)ونياـتايوس والبوجـلقصة أريس (3)يرةـمة قصـفى صورة ممح (2)بيةـورية سبـأسط
 ، أى أن ىذه القصة تحتل مكانًا مرموقًا بالقصيدة. الكتاب الرابع والقصيدة بأكمميا

                                                                                                           
 بينما لم ترد عند أرسطو فى عمميو المذين اعتمد عمييما فرجيميوس من بين مصادره العديدة ، وىما: 

De Gen. 3. 10; H.  A. 5. 21-3 & 9. 40. 

اإللو أبولو من حورية الماء قورينى. وقد اختاره فرجيميوس فى قصيدتو أريستايوس فى األساطير اإلغريقية ىو ابن ( 9)
،  الرتباطو بالزراعة وتربية النحل. يثير مايمز مسألة أن أريستايوس بطل اكتشاف البوجونيا إغريقى و ليس رومانياً 

 وىو بذلك يحممنا إلى األصول األولى لمحضارة:
G. Miles, Virgil’s Georgics : A New Interpretation (California 1980) 256.   

 لمزيد من التفاصيل عن أريستايوس ، انظر: 
Christine Perkell, “A Reading Of Virgil‟s Fourth Georgic”, Phoenix 3 (1978) 214 f.; 

Lee (1996) 14 ff.;  L. P. Wilkinson, The Georgics Of Virgil. A Critical Survey (Univ. of 

Oklahoma 1997 repr.) 108 f. 

لتفســـير عـــادة شـــائعة ومـــا إلـــى ذلـــك ، عمـــى غـــرار النمـــوذج  (aetion)أقصـــد بالروايـــة الســـببية ىنـــا أنيـــا تقـــدم ســـببًا  (2)
، التى تفسر أصول العـادات والطقـوس الدينيـة   Aetiaالكاليماخى السكندرى الشيير المتمثل فى قصيدة " األسباب " 

، أن فرجيميـوس بعـد أن قـرر أن ينيـى قصـيدتو بالبوجونيـا Wilkinson (1997) 113واالحتفاالت. يـرى ويمكينسـون 
، أى قصـة تفسـر أصـل نشـأة عـادة ، وذلـك ألنـو تنشـأ عمـى مبـادىء حركـة  وجـد أن الشـكل الطبيعـى ليـا ىـو األيتيـون

 التجديد السكندرية فى روما.
 سع عشر ، عمى الممحمة القصيرة ىى اإلبيميونالتسمية التقنية التى يطمقيا النقاد ، منذ منتصف القرن التا (3)

epyllion  .وىى قصيدة بالوزن السداسى الممحمى ، يتراوح عدد أبياتيا من مائة إلى ستمائة بيت عمى األكثر ،
وىى نمط من الرواية األسطورية ابتكرىا المجددون بمدرسة اإلسكندرية ، وعمى رأسيم الشاعر كاليماخوس بممحمتو 
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ولعل من القضايا التى أثارت انتباه الكثيرين من الدارسين فيما يتعمق بيذه القصيدة ىى لماذا 
ابًا بأكممو ، بحيث جاء اىتمامو بالنحل أكبر من اختار فرجيميوس النحل بالذات ليخصص لو كت

                                                                                                           
تحوى قصة من داخل أخرى ترتبط بيا بروابط فنية عدة. وفى  . وىى عادة ما Hecaleيرة ىيكالى القصيرة الشي

نص فرجيميوس تأتى قصة أورفيوس بداخل قصة أريستايوس. يشير كالوسين إلى ذلك القدر الكبير من تأثير 
" اإلبيميون "          كاليماخوس الحاضر فى " الزراعيات "، و يعتبر أن شخصيتيا قد تحددت عن طريق كٍل من 

 و " األيتيون " فى النياية:
W. Clausen, “Callimachus and Latin Poetry,” in: Approaches to Catullus, ed. K. Quinn 

(1972 ) 284. 

، فيو يركز عمى أن فرجيميوس قد نقمنا من الشعر التعميمى اإليطالى إلى            "  Lee (1996 ) 99أما لى 
 انظر: .مصرية. لمزيد من التفاصيل عن ىذا الموضوع ـن "  سكندرية: يونانية إبيميو 

Magda El-Nowieemy, “Alexandria Versus Rome In The Aristaeus Of Virgil”, in: 

L’Egitto In Italia  (Roma  1998) 117 ff. 

الزراعيات " ، ىو لماذا أتى الشاعر بقصة  من األمور التى أثارت اىتمام الدراسات النقدية فيما يتعمق بقصيدة " (9)
، أنيا وسيمة انتقال من النحل إلى  البوجونيا، قدمت العديد من اآلراء فى ىذا الشأن ، يرى روس، عمى سبيل المثال

 أريستايوس:
D. Ross, Virgil’s Elements. Physics And Poetry In The Georgics (Princeton 1987) 218. 

يتيح لو االنتقال  ليو روس، ألم يكن بإمكان شاعر بعبقرية فرجيميوس أن يوجد من الروابط الفنية ماولو صح ماذىب إ
، ىذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأريستايوس يرتبط فى التراث القديم بكل من الزراعة  إلى قصة أريستايوس

 Wilkinson (1997)أما ويمكينسون والنحل، وبالتالى لم يكن من الصعب عمى فرجيميوس أن ينتقل إلى قصتو. 

فيفسر وجود البوجونيا بأن فرجيميوس شعر أن العناية بالنحل وعاداتو التصل إلى خمسمائة بيت ، لذا كان  .113
نما لكل القصيدة، ولم يكن ىناك ما عميو أن يدبر ما ىو أكثر  يمكن أن يكون بمثابة القمة  ليس لمكتاب فحسب وا 

 يمة الخاصة بالنحل من البوجونيا. بينما تقترح مونكيا جيل أكثر من سبب لوجود البوجونيا: درامية فى المعارف القد
 "  الزراعيات البوجونيا ىى حل لمشكمة األلم والمعاناة المثارة فى نياية الكتاب الثالث من " ـ 9
بيميون أريستا ـ 2 ، ليس فقط بالمعنى البنائى  يوسأن البوجونيا تحدث االنتقال بين الجزء األول من الكتاب الرابع وا 

 الواضح ولكن أيضًا بعبور الفجوة بين التعاليم التقنية والرواية األسطورية
البوجونيا شعار مناسب لنياية القصيدة ، فيى تشمل العديد من الموضوعات الموجودة باإلبيميون والقصيدة ككل  ـ 3 

، واعتماده  ، وسيطرة المزارع عمى العالم الطبيعى ، كالصمة الموجودة بين الموت والحياة ، والعنف واإلبداع
 ، انظر: عمى الفضل اإلليى

Monica Gale, Virgil On The Nature Of Things (Cambridge 2000) 111 & 230 f. 
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، وىو أحد المصادر الرئيسة التى استمد منيا  Varro (2). فالنحل عند فارو(9)اىتمام مصادره بو
فرجيميوس الكثير من معموماتو الزراعية بصفة عامة ، ىو واحد من كائنات عديدة تحدث عنيا فى 

. بينما تجاىل فرجيميوس الحديث عن مثل ىذه الكائنات ... إلى آخره المزرعة كالدجاج والحمام
يمكن إنكار من كان لمنحل من أىمية اقتصادية فى العالم القديم ،  وتخير من بينيا النحل. بالطبع ال

وقد كان عسل النحل شائع االستخدام فى عصر فرجيميوس. ولكن يبقى السؤال قائمًا: لماذا 
أن فكر  أولا يث عن النحل فقط؟ اإلجابة المرجحة ىى يخصص فرجيميوس كتابًا بأكممو لمحد

فرجيميوس اليوتوبى جعمو يرى فى عالم النحل مزايا العصر الذىبى الذى تحدث عنو فى أكثر من 
، والمتمثمة  ، وىذه المزايا تتمثل فى فكرة الشيوعية ، وفى خيرات الطبيعة التى تخرج تمقائياً  (3)موضع

. caelestia dona (Georg. 4.1)قول عنو فرجيميوس إنو " ىبة السماء "ىنا فى عسل النحل ، الذى ي
، فالنحل مناسب رمزيًا  يتيحو النحل من إمكانات تخدم أغراض فرجيميوس بالقصيدة ما ثانياا و

. (4)، باعتباره يمثل صورة لمحياة اإلنسانية ، بل وأكثر تحديدًا لممجتمع الرومانى ىاإلنسانلمتصوير 
حل يستطيع الشاعر أن يمجأ إلى التمميحات ذات الدالالت السياسية واألخالقية ومن خالل الن

. ومما يؤكد ىذه النظرة قول الشاعر  فى مستيل الكتاب الرابع إنو سيتحدث عن (5)واالجتماعية
 القادة العظماء ليذا الجنس بأكممو:

magnanimosque duces totiusque ordine gentis 

                                           
 Lee، ومن ثم حاولوا إيجاد تفسير ليا ، انظر عمى سبيل المثال لى ىذه النقطة الحظيا الكثيرون من النقاد( 9)

(1996) 92 f.  الذى يرى أن تربية النحل بالنسبة لممزارع الصغير تفوق من الناحية العممية أى تخصص آخر، إلى
 النحل يصور الحياة. جانب كون

 أعاله. (9)انظر الحاشية رقم  (2)

 لعل العصر الذىبى من الموضوعات اليامة لدى فرجيميوس ، انظر: (3)
Ecl . 4.6 ff.; Georg. 2. 458 ff.; Aen. 6.791 ff.; 8.314 ff. 

عامة والرومانى بصفة ىناك شبو اتفاق بين الكثيرين من النقاد عمى أن النحل يصور المجتمع اإلنسانى بصفة  (4)
 خاصة. انظر عمى سبيل المثال:

J. Griffin , “The Fourth Georgic, Virgil, And Rome”, Greece & Rome 26 (1979) 62 ff. ; 

Miles (1980) 22 , 254 f.; Wilkison (1997) 175 ff. Cf. Gale (2000) 266. 

 ة أن النحل يخدم كنموذج اجتماعى إيجابى لمرومان.، ترفض مسال Perkell (1978) 212وجدير بالذكر أن بركل 
)5  ( El-Nowieemy (1998) 115 f. 
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      (Georg. 4.4) 

 يضيف أنو سيتحدث عن أخالقيات النحل وعممو الدؤوب ، وشعوبو ، ومعاركو :و 
mores et studia et populos et proelia dicam 

      (Georg. 4.5) 

، وىى  Quirites( Georg.4.201وفى موضع آخر يطمق فرجيميوس عمى أفراد سرب النحل مسمى )
 .(9)التسمية التى كانت تطمق عمى المواطنين الرومان

ومن األدلة الخارجية التى يعتمد عمييا بعض النقاد لتأكيد الصمة بين عالمى النحل والبشر 
(  الصورى ) القرن الثالث الميالدىPorphyrius قالو الفيمسوف األفالطونى الجديد بورفيريوس  ما

من أن النحل يرمز إلى أرواح الموتى. وقد ذكر بورفيريوس شذرة منسوبة إلى سوفوكميس 
Sophocles  ى قدم ىذا االعتقاد بين الشعراء م، مما يدل ع تذكر الصمة بين أرواح الموتى والنحل

"   . وقد استخدم فرجيميوس ىذا التراث فى تشبيو أورده بالكتاب السادس من (2)فيما قبل فرجيميوس
بالعالم السفمى ) "  Elisiumاإلنيادة " يمثل فيو األرواح بالنحل ، بينما ىى تتنقل حول سيول إليسيوم 

 (. يميو وما 776/ البيت 6اإلنيادة " 

 وما 8األبيات  يتحدث فرجيميوس فى القسم األول من الكتاب الرابع لقصيدة " الزراعيات " )
( عن تربية النحل من حيث اختيار موقع الخمية ، ورعاية النحل ، وجمع العسل ، ثم يتطرق  يميو

                                           
صور فرجيميوس التنظيم والسموك اإلجتماعى لمنحل كالبشر ، فمدييم قادة مخمصون ليم ، بل ويصور فرجيميوس ( 9)

(. ىذه الرابطة بين مجتمع  ميوي وما 297البيت /4الزراعيات "  " والء النحل لقادتو وقد فاق والء الشرق لمموكيم )
" ، حيث يصور فرجيميوس القرطاجيين وىم يكدون فى بناء  اإلنيادة النحل والمجتمع اإلنسانى موجودة أيضًا فى "
 (. 436ـ  437األبيات   /9اإلنيادة "  " مدينتيم بالنحل فى ىمتو ونشاطو وتنظيمو: )

أن النحل يرمز إلى أرواح الموتى خاصة تمك األرواح التى ستولد من  لفت فاريل انتباىنا إلى ماقالو بورفيريوس عن( 2)
(. 99ـ  De AntroNympharum  98، وأنو ربط بين ىذه الفكرة وفكرة البوجونيا )"عن كيف الحوريات " جديد

التراث ويؤكد فاريل أن فرجيميوس فى قراره بجعل النحل ىو الموضوع التقنى األخير فى قصيدتو فقد تأثر بالتأكيد ب
 الذى مثمو سوفوكميس وبورفيريوس: 

J. Farrell, Vergil’s Georgics and the Traditions of Ancient Epic (Oxford 1991)  262 ff. 

 عن ىذه الممحوظة ، انظر أيضًا:
Lee (1996) 92; L. Morgan, Patterns Of Redemption In Virgil’s Georgics                

(Cambridge 1999 )143 f. 
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وكيفية عالجيا حتى يصل إلى الحالة التى قد تفنى فييا أسراب إلى األمراض التى تصيب النحل ، 
النحل بأكمميا ، وكيف يمكن حل ىذا الموقف. وىنا يتطرق فرجيميوس إلى ربط حديثو عن النحل 

 عمى نحو ما سنرى. ـ ىو أبعد من النحل بمصر. وأحسب أن داللة ذكر مصر ىنا تمتد إلى ما

ى ينسبيا إلى المصريين بصفة خاصة معمنًا أنو سيعود يبدأ فرجيميوس حديثو عن العممية الت
 بالقصة إلى أصوليا األولى :

expediam prima repetens ab origine famam. 

      (Georg. 4. 286) 

(. وفى عبارة بميغة يوجز الشاعر فكره الخاص 294 ـ 287ثم يقدم مقطوعة مصر فى األبيات )
 ين " جنسًا محظوظًا ":عن مصر ، أرض الخيرات ، ويعد المصري

. . . . .Pellaei gens fortunata Canopi 

      (Georg. 4. 287). 

 المحظوظ "( 9)" شعب كانوبوس البيمية

                                           
يستخدم الشاعر ىنا اسم مدينة كانوبوس المصرية لإلشارة إلى مصر عمومًا. وقد استخدم الشاعر األوغسطى  (9)

 مثل ىذه اإلشارة ولكنو الحق بكانوبوس صفة " الدنسة ":   Propertiusبروبرتيوس 
Scilicet incesti meretrix regina Canopi, 

 (Prop. 3 . 11 . 39) 

 لعاىرة  )أى كميوباترا( ممكة كانوبوس الدنسة ". " الممكة ا
Cf. Ov. Met. 15. 826-8. 

، وذلك ألنيا  مسقط رأس  بمقدونيا Pellaفى حين وصفيا فرجيميوس بالبيمية. وصفة البيمية نسبة إلى مدينة بيال 
 اإلسكندر األكبر. يعمق بوتنام:

M. Putnam, Virgil’s Poem Of The Earth (Princeton 1979) 272. 

عمى ىذه الصفة التى تنقمنا من مقدونيا إلى أفريقيا من خالل اإلشارة إلى اإلسكندر والمدينة الرائعة التى أسسيا 
 بقولو:

"A phrase such as „Pellaean Canopus‟ takes us to Alexander, Alexandria, and to 

Callimachus, the chief exponent of the Hellenistic school of poetry that delighted in 

embossing recherché erudition with a style of subtle elegance. For Virgil to speak of an 

origo and then sweep his reader‟s attention to Egypt is to offer a reminder that 

Callimachus‟ masterpiece was entitled Aetia and dealt with the etiology of legends, 

religious customs and the like from his Greek past”.  
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خاصة لدى شاعر كفرجيميوس اعتدنا أن يكون  (9)" المحظوظ " تعنى الكثير  fortunataولعل الصفة
 رة واصفة لفكر الشاعر ذاتو؟لمكممة داللتيا وقيمتيا فى نصو ، فيل كانت ىذه العبا

 يقطن ىذا " الشعب المحظوظ " عمى ضفاف النيل ذى الفيضان المتدفق:
accolit effuso stagnantem flumine Nilum. 

      (Georg. 4. 288) 

يجمبو من خير لمصر وقت فيضانو ، فيبعث فييا  ثم يحدثنا فرجيميوس عن نير النيل وما
ن النيل بما يجمبو من خيرات ىو عالمة الحظ السعيد. وعمى حد الخصوبة والنماء. ولعل فيضا

 منح الخصوبة لمصر الخضراء:  (2)تعبير فرجيميوس ، فالنيل " برمالو " السوداء
et viridem Aegyptum nigra fecundat harena,  

      (Georg. 4. 291) 
ه النقطة ينتقل فرجيميوس . ومن ىذ(3)أى أن النيل ىنا ىو المسئول عن عممية إعادة اإلحياء

 (: أى فن البوجونيا إلى فكرة أن كل ىذه المنطقة تعتمد عمى ىذا الفن )

                                           
، أن وصــف المصــريين بيــذه الصــفة تــوحى بالصــمة مــع العصــر الــذىبى أو جــزر  Gale (2000) 229تــرى جيــل ( 9)

 النعيم ، كما أن فيضان النيل الغامض الذى يخصب التربة يؤكد ىذا المعنى.
 ، فى دراستو عن اإلشتقاقات المصرية فى كممات فرجيميوس: ييتم شورك (2)

R. Schork, “Egyptian Etymology in Vergil”, Latomus 57 (1998) 828. 

بالداللـة الموجــودة فــى وصــف رمــال مصــر بالســواد. ويــرى أن أصــل ىــذه الفكــرة ىــو أن قــدماء المصــريين أطمقــوا عمــى 
" فـى  سـوداء " " مع الصـفة مصر من ىنا يرى شورك أن تجاور اسم ". و Kmt (Kemet)بمدىم " األرض السوداء " 

بين االسم المصرى لألرض والطمى المتسبب فى  اشتقاقيةنص فرجيميوس يدل عمى أن فرجيميوس اعتزم إيجاد إشارة 
 .االخضرارازدىارىا سنويًا وتحوليا من السواد إلى 

، ىو  النغمة العدائية التى تحدث بيا شاعر أوغسطى آخرنغمة الحديث عن النيل ىنا تختمف تمامًا عن تمك  (3)
، لم يفتو أن يذكر انعدام الود بين  ومصر Isis، عن النيل. ففى معرض حديثو عن اإللية إيزيس   بروبرتيوس

 نيرى النيل والتيبر:
cum Tiberi Nilo gratia nulla fuit. 

      ( Prop. 2 . 33 . 20 ) 

Cf. Prop. 2.1. 31-32  ; 3.11.39 ff., 51 . 
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omnis in hac certam regio iacit arte salutem. 

      (Georg. 4.  294) 

نما قدم وصفًا لمعممية التى نعمم من فارو أن  لم يستخدم فرجيميوس مصطمح البوجونيا ، وا 
( إنو من  2/5/5" فى الزراعة "  الذى يطمق عمييا ىو البوجونيا. يقول فارو ) المصطمح التقنى

يطمق اإلغريق عمى النحل  ـ عمى حد  تعبيرهـ جسد الثور المتعفن يخرج أعذب النحل ، ومن ىنا 
bugenesالمولود من جثة الثور 

 (9). 
ففى أول الربيع  ( كيف تتم البوجونيا ، 394ـ  295األبيات  يوضح فرجيميوس بعد ذلك )

يتجاوز عمره العامين ، ويوضع فى مكان مغمق ُمعد خصيصًا ليذا االستخدام ، وىو  يحضر ثور ال
األربعة ، ال تسمح  إال   عبارة عن حجرة ضيقة الجدران ، ليا أربع نوافذ تطل عمى االتجاىات 

، مع  (2)لموت، ثم تكتم أنفاس الثور وىو يقاوم ، ويضرب بوحشية حتى ا بمرور ضوء ضعيف

                                                                                                           
، تحدث عن مصر والنيل  Tibullus، فى ىذا السياق ، أن ىناك شاعر أوغسطى آخر ىو تيبولوس  وجدير بالذكر

 بصورة شبيية لتمك الصورة التى قدميا فرجيميوس.  لمزيد من التفاصيل عن ىذا الموضوع  انظر: 
Magda El-Nowieemy, “A Hymn To Osiris  In Tibullus 1.7”, in the Acta Of The Fifth  

International Italo - Egyptian Conference, Torino 2001 (forthcoming ) . 

 (: 2/5/5فى الزراعة "  " فارو )( 9)
"denique exhoc putrefacto nasci dulcissimas apes, mellis matres, a quo eas Graeci  

bugenes appellant;” 

، يبدو أنو كان مخصصًا لمحديث عن ىذه  Bugoniaاية ىذه الفقرة إلى مؤلف يحمل اسم كما يشير فارو فى ني
 ، غير أننا النعرف شيئًا عن المقصود بو، أو من يكون كاتبو. العممية

، وىذا ىو التناقض الموجود  الحظ النقاد الطريقة الوحشية التى ُيقتل بيا الثور من أجل خمق جيل جديد من النحل( 2)
، عمى المزارع أن يقتل الماشية من أجل خمق  ية البوجونيا: أى البد من التضحية من أجل خمق حياة جديدةفى عمم

، لذا فإن عممية تفسير أشعاره  جيل جديد من النحل. ولما كانت لغة فرجيميوس وعباراتو يمعب الرمز فييا دورًا كبيراً 
تفسير الوحشية الموجودة فى عممية البوجونيا. يحاول  لم يعد ليا حدود قصوى. ومن ىنا ذىب النقاد كل مذىب فى

تفسير التأكيد الشديد عمى العنف المدمر بنظرية  .Morgan (1999) 12 f. & 105 f، عمى سبيل المثال  مورجان
، والموت ضرورى من أجل الحياة. لنفس  ينفصالن ، والتدمير والخمق ال ، فالعنف ليس شيئًا سيئاً  الخمق الرواقية

 انظر: .التفسير ىذا
Putnam (1979) 319; Miles (1980) 253 ff. & 284; Lee (1996) 99. 
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مراعاة أال يتمزق جمده ، ويترك عمى ىذا الوضع مع بعض األعشاب أسفل الجثة إلى أن تتعفن 
فيخرج منيا النحل. ثم يروى فرجيميوس صمة أريستايوس بيذه العممية وقصة اكتشافيا. والالفت 

، سائاًل إياىن أى "  (9)لالنتباه أن يقدم فرجيميوس ليذه القصة بعبارة ممحمية يستميم فييا ربات الفن
 إلو " إكتشف لنا ىذا " الفن ":

Quis deus hanc, Musae, quis nobis extudit artem? 

       (Georg. 4. 315) 

 .(2)وىو بذاك يعمى من شأن عممية البوجونيا ، ويعمى من شأن مكتشفيا ويجعمو إلياً 

                                                                                                           
عادة الحياة ، ويمثل ىذا =  الطابع الغالب عمى االتجاىات النقدية فى تفسير البوجونيا ىو أنيا تمثل التفاؤل والبعث وا 

 االتجاه قديمًا أوتيس: 
B. Otis, “A New Study Of  The Georgics ”, Phoenix 26 (1972) 56 ff. 

 أما فى السنوات األخيرة فتمثل جيل ىذا االتجاه:
Gale (2000) 56, 110 f., 230. 

يبرره طالما يخدم  ، إال أنيا ترى أن قتل الحيوان لو ما ورغم اعتراف جيل بالوحشية الموجودة فى عممية البوجونيا
الفساد والدمار عمى أنيما المتمم الحتمى لمخمق  يجب أن نقبل ـ من وجية نظرىاـ ، و عمى ىذا  غرضًا أسمى

تمامًا مسألة البعث والمستقبل  .Perkell (1978) 219 ffوالنماء. وعمى النقيض من اآلراء السابقة ترفض بركل 
، باإلضافة إلى أن النحل الذى فقد بالموت ال  ، ألن خمق نحل جديد يحتاج إلى تدمير ثور اإليجابى فى البوجونيا

نما يخرج جيل آخر سواه. وعمى ذلك ترى بركل أن البوجونيا تمثيل رمزى لمفكرة الموضوعية المتكررة يعود  لمحياة وا 
، وىى فكرة التضارب الموجود فى الحضارة وضرورة الدمار من أجل التقدم. وجدير بالذكر أن بركل  بالقصيدة كميا

 الدراسة التالية:، وأكدت رأييا مرة أخرى فى  ظمت عمى موقفيا من البوجونيا
Christine Perkell, The Poet’s Truth. A  Study  Of The Poet In Virgils' Georgics         

(Califorina 1989) 18 f., 76 ff., 147 f.  

 القيمة يمكن حميا فى المجتمع الرومانى: ، تصور المقابالت التى ال ، من وجية نظرىا عمى أساس أن البوجونيا
 مقابل التقدم المادى ، الجمال مقابل القوة ... إلخ. اإلنسانية

" التـى يربـو  جدير بالذكر أن ىذه ىـى المـرة الوحيـدة التـى يسـتميم فييـا فرجيميـوس ربـات الفـن فـى قصـيدة " الزراعيـات( 9)
 عدد أبياتيا عمى األلفين.

  .Pastor Aristaeus (Georg. 4.1. 317)  يعود الشاعر بعد ذلك ويتحدث عن أريستايوس بصفتو راعيًا:( 2)
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ى القصة ، بالمرض ترو  ، عمى نحو ما (9)يصور فرجيميوس أريستايوس وقد فقد نحمو
 والمجاعة:

amissis, ut fama, apibus morboque fameque, 

      (Georg. 4. 318) 

 ( يميو وما 399البيت  ) Cyrene (2)األمر الذى دفعو إلى الذىاب إلى أمو حورية الماء قورينى
الكارثة. ، يبثيا شكواه ، آسفًا عمى حظو التعيس ، عساىا أن تنصحو ماذا ىو بفاعل إزاء ىذه 

( بالذىاب إلى إلو البحر متعدد األشكال بروتيوس  يميو وما 387البيت فتنصحو أمو )
Proteus ( يميو وما 453البيت ، ومنو يعرف أريستايوس بالفعل السبب )  وىو الجريمة التى ،

لينال منيا.  Eurydice ، حيث طارد زوجتو يوريديكى Orpheusاقترفيا فى حق أورفيوس 
محاولتيا اليروب منو أصيبت بمدغة ثعبان أودت بحياتيا. وعقابًا ألريستايوس عمى  وفى أثناء

يممك من نحل دون أن يدرى. ثم  ، رفيقات يوريديكى بإبادة كل ما ىذا التصرف قامت الحوريات
( وذلك بتقديم أضاحى  وكذلك روح أورفيوس تسدى قورينى النصح إلى ابنيا بتيدئة الحوريات )

                                           
كيف ظير أوكتافيانوس فى " الزراعيات " فى صورة  .Lee (1996) 103بشىء من المبالغة فى التفسير يناقش لى ( 9)

، فى لحظة أزمة: وصل أريستايوس إلى أزمة فى رحمتو نحو التأليو ، وشق أوكتافيانوس  نصف إلو ىو أريستايوس
لتحدى األعظم وىو أن ُيحيى الجميورية التى دمرىا وباء الحرب األىمية. أما ، ووصل إلى ا طريقو نحو التأليو

 ىالبرين: 
D. Halperin, “Pastoral Violence In The Georgics: Commentary On Ross” Arethusa 23 

(1990 ) 86 ff. 

. ينتمـى أريسـتايوس ، فـى  فيتتبع الصمة بين شخصية أريستايوس فى " الزراعيات " وشخصية أينيـاس فـى " اإلنيـادة "
 وقت واحد،  لمعالم الرعوى والعالم البطولى ، و مقطوعة أريستايوس ىى مقطوعة لمعنف الرعوى واإلحيـاء اإلجتمـاعى

يميـد الطريـق لالسـتغالل األعظـم لـنفس  ـ عمـى نحـو مـا يـذىب ىـالبرينـ ، وىـذا الموضـوع الـذى ينيـى " الزراعيـات " 
 الموضوع فى " اإلنيادة ".

. لمزيد من التفاصيل عن ىذه الحورية  انظر: Nereusقورينى فى األساطير اإلغريقية ىى إبنة إلو البحر نيريوس  (2)
 بعدىا. وما 923( صفحات 9973 منشورات الجامعة الميبية  عبد اهلل المسممى ، كاليماخوس القورينى )
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. ويقوم أريستايوس بتنفيذ نصائح أمو. وبعد تسعة أيام من تقديمو لألضاحى يخرج (9)من الماشية
 .(2)النحل من الجثث المتعفنة

رغم أن عممية البوجونيا وردت فى أكثر من مصدر من المصادر القديمة التى تتحدث 
العممية إال أن فارو لم يمنح ىذه   ـ عمى نحو ما رأينا عمى سبيل المثالـ عن النحل ، كفارو 

، بحيث جعميا تبدو كما لو كانت  (3)ذلك الوضع المتميز الذى منحو ليا فرجيميوس فى قصيدتو
، وبالتالى قمة القصيدة بأكمميا ، فيذه ىى  قمة قصة النحل ، أى قمة الكتاب الرابع واألخير

 النياية التى تخيرىا شاعر عظيم لقصيدة عظيمة. لم يربط التراث األسطورى السابق عمى
، كما لم يربط بين أريستايوس ومصر. فما الذى  بين أريستايوس وعممية البوجونيـا (4)فرجيميوس

                                           
 تفصيمى لمعممية التى تتم فى مصر      أتى الشاعر بوصفين لمبوجونيا فى موضعين مختمفين: األول وصف (9)

( تشرح فيو قورينى البنيا أريستايوس  543ـ  538( ، والثانى وصف مختصر ) األبيات  394ـ  295األبيات  )    
االختالفات بين الوصفين بأنو من المتوقع أن  .Wilkinson (1997) 113كيف يقدم األضاحى. يفسر ويمكينسون 

 بعد قرون طويمة، وصارت أكثر إتقانًا. شكل البوجونيا قد تطور
Cf. R. Thomas, “The „Sacrifice‟ At The End Of The Georgics. Aristaeus, And Virgilian  

Closure”, C P 86 (1991) 211-218. 
 تشير باتريشيا جونستون:( 2)

Patricia Johnston, Vergil’s Agricultural Golden Age. A Study Of The Georgics       

(Leiden 1980) 104. 

إلى أن عممية الربط بين النحل والماشية بجعل األولى تخرج من الثانية يعكس فكرة الشاعر بأن عصرًا ذىبيًا جديدًا 
 يتجدد من خالل الزراعة، فالنحل يمثل الجنس الذىبى ، بينما ترمز الماشية لمزراعة. يفسر ويميامز 

R. D. Williams, Virgil: The Eclogues and Georgics (Macmillan 1987 repr.) 211. 

 أصل فكرة البوجونيا الموجودة فى المصادر القديمة بما يمى:
 يستقر عمى األحشاء الجافة   لوحظ أن النحل أحيانًا ماـ  9
 ىناك حشرة أخرى شبيية بالنحل تتغذى عمى المحم المتعفن. ـ 2

Cf. Ross (1987) 215; Wilkinson (1997) 269. 

تحتـل مكانـة بـارزة عمـى  ، إال أنيـا ال (Re. Rust. 2.5.5 & 3. 16.4)رغـم أن فـارو يـذكر البوجونيـا فـى موضـعين ( 3)
نمــا تــأتى فـى عــرض ســريع، ونفـس الشــىء ينطبــق عمـى المصــادر األخــرى التـى ذكــرت البوجونيــا، انظــر  اإلطـالق ، وا 

 أعاله. 8حاشية رقم 
 Lee (1996)11 :     دم العبارة التى قاليا لى لعمو من المناسب ىنا أن استخ (4)
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، وىو األمر غير الشائع فى المصادر  حدا بفرجيميوس أن يتخير مصر بالذات لعممية كيذه
ذا ما وضعنا فى اعتبارنا  ن ما لمنحل م ثانياا ، و ما لمنحل من أىمية اقتصادية أولا القديمة. وا 

 ،( 9)ما لقصيدة " الزراعيات " من مكانة خاصة لدى الرومان ثالثاا ارتباط بالشعب الرومانى ،  و

لبدا ذكر مصر ىنا ذا داللة ىامة ، خاصة لدى شاعر يعمن فى أول بيت من الكتاب الرابع أن 
 . ىناك أكثر من رأى قدمو النقاد فى ىذا الشأن:Caelestia donaالعسل " ىبة السماء " 

 (2)وىو سائد إلى حد كبير ، ىو أن مصر كانت فى نظر الرومان بمد "العجائب" :رأى األولال
 .(3)، وىى من األمور العجيبة فى مصر فميس بغريب إذًا أن تنشأ البوجونيا

قائم عمى المالحظة فقط، ويرى أصحابو أن البوجونيا تمارس فى البالد نادرة  :الرأى الثانى
وبعض الدول األفريقية ، وعمى ىذا  (9)س فى مصر، لذا فيى تمار  األشجار

 األساس ذكرىا فرجيميوس. 

                                                                                                           
= “A great artist never touches on myth without developing,  expanding, sometimes even 

radically changing it”. 

 ، انظر: عن التغييرات التى أدخميا فرجيميوس عمى أسطورة أريستايوس
Williams (1987) 212; Perkell (1989) 68; Lee  (1996) 16. 

يرى بعض النقاد أن قصيدة " الزراعيات " تعكس األمل فى استعادة النظام السياسى المستقر ، ليس فقط فى روما ( 9)
نما أيضًا فى إيطاليا الموحدة ، انظر عمى سبيل المثال:  وا 

K. Quinn, Texts And Contexts (Routledge & Kegan Paul 1979) 135. 

 يمتشير تعد قصيدة  "الزراعيات" من الناحية االقتصادية البحتو " الممحمة الوطنية لروما": بل أن سوزان و 
Susan Wiltshire, “Omnibus Est Labor: Vergil And The Work Of The Classics”, C J 80 

(1984) 2. 

 يقول عن مصر:، الذى  Wilkinson  (1997) 106من النقاد الذين يمثمون ىذا الرأى ، ويمكينسون  (2)
“the proverbial land of wonders ”. 

 عن مصر:  Gale (2000) 229 :وفى سياق شبيو تقول جيل
“the archetypal setting for wonders and romance ”. 

 . .Morgan (1999) 136 fانظر كذلك: 
 ": عن " اإلستشراقيحضرنى ىنا ما قالو المفكر الفمسطينىالراحل إدوارد سعيد فى كتابو الشيير ( 3)

Edward Said, Orientalism (Routledge 1978) 1: “The Orient was almost a European 

invention, and has been since antiquity a place of romance, exotic beings, haunting 

memories and landscapes, remarkable experiences ”. 
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ويرى أصحابو أن اختيار مصر بالذات مرتبط بنياية أصمية " لمزراعيات " فى  :الرأى الثالث
، أول وال Cornelius Gallus (2)طبعتيا األولى عن كورنيميوس جالوس

ىو لدينا اآلن. وىذا  دل بيا مارومانى عمى مصر، ولكن ىذه النياية حذفت واستب
   أوردىا سرفيوس ـ لسنا عمى يقين من مدى صدقياـ الرأى يستند إلى رواية 

Servius  :فى تعميقو  األول، أحد شراح القرن الرابع الميالدى ، فى موضعين
" الرعوية العاشرة " ، ومؤادىا أن النصف الثانى من الكتاب الرابع  عمى مقدمة

 " كان يحوى فى األصل مدحًا لصديق فرجيميوس كورنيميوس من" الزراعيات 
استبدل فرجيميوس بيذه  Augustusجالوس ، وبأمر من اإلمبراطور أوغسطس 
    فى تعميقو عمى مقدمة  الثانى. و(3)النياية قصة أريستايوس الموجودة لدينا اآلن

                                                                                                           
  .  Wilkinson  (1997 ) 269الرأى: يمثل ويميكينسون ىذا ( 9)

، وينحدر من طبقة الفرسان. جمع جالوس بين السياسة  م. ق. 26إلى  69عاش كورنيميوس جالوس فى الفترة من ( 2)
، كما كان مبعوث أوكتافيانوس إلى  ، بل وكان أحد قواده واألدب والحياة العسكرية. كان مؤيدًا ألوكتافيانوس

،  ، وساىم فى عممية االستيالء عمى اإلسكندرية صارًا كبيرًا عمى جيش أنطونيوس عند برايتونيوم، وحقق إنت كميوباترا
ق. م. قاد جالوس القوات الرومانية نحو الجنوب لقمع الثورة التى قامت  37ثم عين أول واٍل رومانى عمى مصر فى

ن أن يأتى النجاح والشيرة بآثارىما ، واستطاع أن يخضع طيبة. ولكن لم يكن ىناك مفر م فى طيبة ضد الرومان
مفاخرًا بو ومتجاىاًل  التى حققيا جالوس أراد أن يؤكد دوره الشخصى فى ىذا النجاح ، االنتصارات، فبعد  السمبية

ق. م. كان جالوس شاعرًا  26أو  27، فاتيم بالخيانة واستدعى إلى روما لممساءلة وانتحر ىناك فى  اإلمبراطور
ارتبط اسمو بحركة التجديد السكندرية فى الشعر الرومانى ، ويعتبره النقاد مؤسس اإلليجية العاطفية فى إليجيًا عاطفيًا 

 روما. لمزيد من التفاصيل الموثقة عن كورنيميوس جالوس ، انظر:
رديـة ماجدة النويعمى ، " إلى كورنيميوس جالوس: قـراءة فـى الرعويـة العاشـرة لفرجيميـوس " ، مجمـة مركـز الدراسـات الب

 يمييا. وما 379( صفحات  2777القاىرة  والنقوش ، العدد السابع عشر )

     (Ad. Ecl .10.1 ) يقول سرفيوس: (3)

“Gallus ... fuit autem amicus Vergilii adeo , ut quartus Georgicorum a medio usque ad 

finem eius laudes teneret: quas postea iubente Augusto in Aristaei fabulam 

commutavit”.    

نظرًا لعدم تمكنى من الحصول عمى نص سرفيوس فى طبعتو األصمية ، لذا اعتمدت عمى المراجع الحديثة عند 
 الحاجة إلى الرجوع لنصو ، وأىميا وأقدميا من حيث تاريخ النشر:

W. B. Anderson., “Gallus And The Fourth Georgic” C Q 27 (1933) 36-45. 
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تحتمو " الزراعيات ". يقول سرفيوس إن مدح جالوس كان يحتل المكان الذى 
( التى  وىى القصة الواردة بداخل قصة أريستايوس ) قصة أورفيوس الحالية

. ىـذه الرواية يحف بيا الكثير من مخاطر (9)أدخميا فرجيميوس بعد إنتحار جالوس
عدم الدقة ، لذا ينبغى أال نعول كثيرًا عمييا ، فميس ىناك من دليل ُيعتد بو لحسم 

ـ لم يصمنا شىء مطمقًا من النياية األصمية  المسألة عمى أى من الوجيين ، حيث
، مضافًا إلى أن ىذه الرواية لم ترد  (2)وىو األمر الذى يدعو لمدىشة ـ إن وجدت

. كما أنو من غير المقبول لمذوق العام أن (3)فى مصدر قديم آخر عدا سرفيوس
يحظى جالوس فى النسخة األولى من " الزراعيات " بما يقرب من نصف الكتاب 

( مخصصًا لمدحو فى قصيدة ُكتبت  وىو مع الثالث أكبر كتب القصيدة لرابع )ا
. ومما يغرى بقبول ىذا (4)، و مروجة لسياسة أوكتافيانوس أصاًل ُميداة لمايكيناس

االستنتاج ىو أن جالوس لم يكن بحاجة إلى كل ىذا المديح من فرجيميوس بعد 
                                           

 (Ad Georg. 4.1):         يقول سرفيوس: (9)
“Sane sciendum, ut supra diximus, ultimam partem huius libri esse mutatam: nam 

laudes Galli habuit locus ille, qui nunc Orphei continet fabulam, quae inserta est, 

postquam irato Augsto Gallus occisus est.” (Ibid.) 

" التـى تحتـوى عمـى النيايـة  الزراعيـات إن صح زعم سرفيوس يكون من العجيب حقًا أن تختفـى النسـخة األولـى مـن "( 2)
ن أصــدر أوغســطس أوامــره بحــذفيا ــم يبــق منيــا ولــو  ، أيــن إذا الطبعــة األصــمية األصــمية بمــدح جــالوس. حتــى وا  ، أل

 ، أو حتى أحد المعادين ألوغسطس؟ باألدب ، أو أحد الميتمين نسخة واحدة فى حوذة أحد أصدقاء فرجيميوس
  أثــــارت مشــــكمة نيايــــة الكتــــاب الرابــــع مــــن " الزراعيــــات " الكثيــــر مــــن الجــــدل بــــين النقــــاد ، ومنــــذ أن نشــــر أندرســــون (3)

Anderson (1933) حتــى أصــبحت معظــم الدراســات النقديــة بعــد ذلــك تميــل إلــى عــدم  ، تفنيــده لروايــة ســرفيوس ،
، مـع عـرض آلراء النقـاد  عدا اسـتثناءات محـدودة لمغايـة. لمناقشـة أكثـر تفصـياًل لـرأى سـرفيوس،  تصديق تمك الرواية
 .  .El-Nowieemy (1998) 112 f، انظر: فى ىذا الموضوع

لـرفض رأى سـرفيوس ، مسـألة أن فرجيميـوس قـرأ  .Griffin (1979) 74 ffمـن بـين األسـباب التـى دفعـت جـريفين ( 4)
يــانوس ، عنــد عودتــو مــن الشــرق ، فكيــف يســتمتع أوكتافيــانوس بقــراءة عمنيــة فــى مــدح أحــد قصــيدتو عمنــًا عمــى أوكتاف

لرفض رأى سرفيوس ، مسألة أن فرجيميـوس  .Griffin (1979) 74 ffأتباعو؟ من بين األسباب التى دفعت جريفين 
قـراءة عمنيـة فـى مـدح أحـد قرأ قصيدتو عمنًا عمى أوكتافيانوس ، عند عودتو من الشرق ، فكيـف يسـتمتع أوكتافيـانوس ب

 أتباعو؟
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، كما وضعو فى  (9)عمو ينشد فيياأن خصص لو " الرعوية العاشرة " بأكمميا ، وج
مكانة ممتازة من الرعوية السادسة ، حيث جعمو خميفة لمشاعر اإلغريقى الكبير 

، إلو الشعر ، وربات الفن  Apollo، بل وجعل أبولو  Hesiodusىسيودوس 
. وعمى ىذا األساس تبدو عبارات سرفيوس غير مقنعة. ربما أن (2)يكرمونو

فقط وليس نصف الكتاب الرابع ، فذكره لمصر عمى  فرجيميوس كتب عدة أبيات
أنيا مقر البوجونيا ربما كان مقدمة مناسبة لمدح والييا جالوس فى أبيات 

أوغسطس. وفى جميع األحوال  حذفت بناء عمى طمب أوكتافيانوس/ (3)معدودة
، فال نممك أن نجزم بصحة ما قالو  ففى تقديرى أنو فى حالة غياب الدليل المادى

 ، كما سبق أن ذكرت. يوس ، خاصة أنو لم يرد فى مصدر قديم آخرسرف
ويمثل التفسير السياسى لممقطوعة ، ويرى أصحابو أن البوجونيا صورت فى مصر  :الرأى الرابع

 Antoniusألنيا األرض التى شيدت انتصار أوكتافيانوس عمى أنطونيوس 
 . Cleopatra (4)وكميوباترا

                                           
" هى خاتمة قصائد فرجيليوس فى هذا الفن ، فقد بدا جالوس متربعاً على قمة هذا  الرعوية العاشرة لما كانت "( 9)

 أعاله. 33( ، حاشية 2222العمل الذى  ُيعد أثراً خالداً من آثار التفكير اإلنسانى. انظر: ماجدة النويعمى )

 ، انظر: " الرعوية السادسة بمناقشة وضع جالوس فى "بق لى أن قمت ( س2)
Magda El-Nowieemy, “Eclogue 6:Virgil‟s Credo Of Poetics”, Acta Of Alexandria First 

International Conference On Cultural Interaction Among Mediterranean Peoples 

Through History, Suppl. (Alexandria 1995) 11 ff.  

يحتمل أن موت صديقو جالوس كان حاضرًا فى عقمو حين روى بطريقة متعاطفة قصة موت يوريديكى  وحزن ( 3)
 أورفيوس لموتيا. انظر:

Otis (1972) 57; M. Crump, The Epyllion From Theocritus To Ovid (New York & 

London 1978 repr.) 194: 

القصـيدة إال أنـو لـم يكـن غائبـًا عـن فكـر فرجيميـوس. فاإلحسـاس بالفقـدان ترى كرامب أنو رغم اختفاء اسم جالوس مـن 
، والبد أنو  الذى ساد مقطوعة أورفيوس يوحى بأن تجربة فرجيميوس كانت وراءىا. فقد كان فقدان جالوس حديث عيد

دق روايـــة كرامـــب مـــن أولئـــك النقـــاد القالئـــل الـــذين يقتنعـــون بصـــ كـــان فـــى عقـــل الشـــاعر حـــين أعـــاد كتابـــة القصـــيدة )
، وىكذا بقيت قصة أريستايوس ، من وجية نظر كرامب، تذكارًا لجالوس أروع من النياية األصمية، فحين  ( سرفيوس

 بكى أورفيوس يوريديكى كان فرجيميوس ىو الذى يبكى صديقو.
 ،  انظر: عن ىذا التفسير السياسى (4)
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 .(9)أن الظروف التى تتم فييا عممية البوجونيا مواتية فى مصر فيرى أصحابو :الرأى الخامس

يرى أصحابو أن مصر تمثل التراث الروحى لمشاعر ، فبيا مدرسة  :واألخير الرأى السادس
الشعر اليمينستية ، وعمى رأسيا الشاعر السكندرى كاليماخوس 

Callimachus (2)، لذا لجأ فرجيميوس إلى ذكر مصر  . 

برز اآلراء التى قدميا النقاد لتفسير ذكر مصر وجعميا ميدًا لعممية كانت تمك ىى أ
البوجونيا. ولكن مع ما قد يكون فى تمك اآلراء من الصواب ، فباإلمكان أن ننحو منحى آخر 

، وفى  . والتفسير الذى أود أن أطرحو فى شأن اختيار مصر لمبوجونيا(3)إلى جانب ما ورد ذكره
لمصر فى قصيدة نشرت فى الفترة التى تمت مباشرة موقعة أكتيوم شأن ذلك التقديم الرائع 

Actium     (39 .ىو الداللة  ق ).وىو األمر  ألىمية مصر بالنسبة لروما االقتصاديةم ،
، وضم مصر  الذى لم يفصح عنو الشاعر صراحة فى ظروف ما بعد موقعة أكتيوم

. ىزم أوكتافيانوس قوات أنطونيوس م ق. 37لإلمبراطورية الرومانية. فبعد أكتيوم ، وفى 
الدعاية األوكتافية آنذاك ، أن ترفع من شان  واستطاعت،  وكميوباترا نيائيًا ودخل اإلسكندرية

الثالثة التى حققيا أوكتافيانوس واحتفل بيا  االنتصاراتحادثة انتصار اإلسكندرية ، وجعمتو أروع 
انتيت بيا الحرب األىمية فى روما. وصارت  ، فقد كذلك ، ولعميا كانت حقًا  (4)م. ق. 29فى 

                                                                                                           
Y. Nadeau, “Aristaeus: Augustus: Berenice: Aeneas”, Mnemosyne 42  (1989) 100. 

السياســى كــان وراء اختيــار مصــر لعمميــة البوجونيــا، فانتصــار أوكتافيــانوس فـــى -يــرى مورجــان أن التــاريخ الجغرافــى
  أكتيوم واإلسكندرية أنيى الحروب األىمية، وبذلك جاء لروما التعويض من مصر.

لـذى يـرى أنـو مـن المناسـب أن تحـدث البوجونيـا ، ا   .Putnam (1979) 272, n. 30ن أصحاب ىذا الرأى بوتنـام( م1)
 .Cf. Ross (1987) 216 ff                               بالقرب من النيل.

)2) Putnam (1979 ) 272. 

أننـى  ، إال ( أعـاله99، انظـر  حاشـية رقـم ) (9998رغم أننى تعرضت بصورة مـا لقصـة البوجونيـا فـى مقـالى عـام )( 3)
، ومـن ىنـا  نص الفرجيمى صرت أكثـر قناعـة بـأن قصـة البوجونيـا أرحـب بكثيـر مـن الداللـة المباشـرةمع إعادة قراءة ال

 ، وىو التفسير االقتصادى. أطرح تفسيرًا جديدًا فى مقالى ىذا

 ، انظر الدراسة التالية: األوغسطية ، واستخدامو فى الدعاية األوكتافية/ من الدراسات اليامة لموضوع النصر (4)
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مصر بأمواليا وقمحيا تحت تصرف الرومان. ومن ثروة مصر كان عمى أوكتافيانوس أن يدفع 
، وأن يكافىء أولئك الذين اشتركوا معو فى االستيالء عمى  األجور المستحقة لجنوده جميعاً 

وأفراد Senatus ء ألعضاء السناتوس ، وأن يسدد الديون المستحقة ، وأن يدفع بسخا اإلسكندرية
 فقد " Dio Cassiusطبقة الفرسان الذين شاركوا فى الحرب. وعمى حد تعبير ديو كاسيوس 

. وليس ضربًا من المبالغة أن نقول إن مصر (9)" معابدىا  أثرت اإلمبراطورية الرومانية وازدانت 
. وبعد عودة أوكتافيانوس (2)لبدايةبخيراتيا كانت ذات وضع خاص لإلمبراطورية الرومانية منذ ا

إلى روما احتفل فى ثالثة أيام متوالية بالنصر الثالثى الذى حققو فى كل من دالماتيا 
Dalmatia بدءًا من (3)،  وأكتيوم ، واإلسكندرية ، كما نعرف من ديو كاسيوس ،

                                                                                                           
= F. Hickson, “Augustus Triumphator: Manipulation of the Triumphal Theme in the 

Political Program of Augustus”, Latomus 50 (1991) 124-138. 

 ، انظر: ن استخدام أوكتافيانوس لثروة مصر لدفع األجور والمكافآت وتسديد الديون( ع9)
Dio Cass . 51 . 17 . 7 - 8. 

، مقارنة  " ( روما األوغسطية فن الحب فى قصيدتو " ت عالية الداللة ، يصف الشاعر أوفيديوس )بقميل من الكمما
،  ، لكن اآلن صارت روما من ذىب بـما كانت عميو فى الماضى، قائاًل: "من قبل كانت ىناك البساطة البدائية

 ": وأصبحت تمتمك الثروات العظيمة لمعالم المقيور
Simplicitas rudis ante fuit : nunc aurea Roma est,  

   et domiti magnas possidet orbis opes. 

      ( Ars. 3. 113 - 114 ) 

 ولعمو من الثابت تاريخيًا أن مصر أسيمت بنصيب األسد فى ىذه الثروات.
ى روما من ، والفوائد اإلقتصادية التى عادت عم ، ووضعيا الخاص فى اإلمبراطوية الرومانية عن أىمية مصر( 2)

 ، انظر: ضميا
( 9965، مصر واإلمبراطورية الرومانية فى ضوء األوراق البردية )دار النيضة العربية  عبد المطيف أحمد عمى

 بعدىا. وما 47صفحات 
( 9995، اإلمبراطوريـة الرومانيــة: النظــام اإلمبراطـورى و مصــر الرومانيـة )دار المعرفــة الجامعيــة  مصـطفى العبــادى

 بعدىا. ما و 977صفحات 

(3) Dio Cass. 51.21. 5-9. 
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فترة من  ، إيذانًا ببدء Ianusم. وأغمقت أبواب معبد يانوس  ق. 29من عام  (9)أغسطس93
، بعد أكثر من قرن من الحروب األىمية. وتمت تغطية تكمفة  ةاإلمبراطوريالسالم واالستقرار فى 

التى آلت إلى يد أوكتافيانوس بعد سقوط اإلسكندرية ، فكم من  (2)من ثروات البطالمة االحتفال
الذى  ىاالقتصادوكم صار حجم االزدىار  (3)!االنتصاراألموال آلت إلى خزانة روما نتيجة ليذا 

لمصر يغدو الشعب المصرى "  االقتصاديةتمتعت بو روما آنذاك! وعمى ىذا النحو من القيمة 
شعبًا محظوظًا "، عمى حد تعبير فرجيميوس. وعمى ذلك ، فيذه المكاسب االقتصادية اليائمة 

لتى ربما كانت وراء الرمز الذى استخدمو فرجيميوس فى جعل مصر دون غيرىا من البمدان ا
يجاد  (4)اشتيرت بإنتاج العسل ىى المسئولة عن عممية التعويض وخمق جيل جديد من النحل ، وا 

 استعادةحل لمكارثة التى حمت. فالبوجونيا المصرية ىى الوسيمة التى حقق بيا أريستايوس 
تخفى عمينا الداللة الموجودة فى القسوة المثيرة  مجتمع النحل الشبيو بمجتمع روما. وىنا ال

، كما سبق ورأينا، فالثور تكتم أنفاسو ويضرب بوحشية (5)لمشفقة التى تتم بيا عممية البوجوتيا

                                           
، ولكـن تغيـر اسـمو إلـى شـير  Sextilis فقًا لمتقويم الرومانى القديم كان شير أغسطس ُيعرف باسم الشـير السـادس( و 1)

ىـذا الشـير.  ، نظرًا لإلنتصارات العظمية التى حققيا أوغسطس فيو وأىميا دخول اإلسكندرية فى األول من أغسطس
 .Dio Cass. 55 . 6 . 6: Suet. Div. Aug. 31. 2 انظر: 

حدثنا ديو كاسيوس عن روعة تمك االحتفاالت ، وروعة مواكب النصر الثالثة  وأن الفضل فى ذلك يرجع إلى ( 2)
، غير أن االحتفال باالنتصار فى مصر  الثروات التى أخذىا الرومان من مصر بكميات غطت المواكب الثالثة

 ..Dio Cass. 51.21.7وعة:  فاقيم جميعًا تكمفة ور 
، حيث قامت كميوباترا بجمع قرابين المعابد  يذكر ديوكاسيوس أن الرومان وجدوا ثروات ىائمة فى القصر البطممى( 3)

فى قصرىا. كما َحصل الرومان األموال من أولئك الذين كانت تثبت ضدىم أية تيمة. وباإلضافة إلى ذلك فكل من 
 ن عمى ثمثييا بدون أية تيمة موجية لو:امتمك ثروة استولى الروما

Dio Cass. 51. 17. 6-7, 51. 21. 5. Cf.Suet.Div.Aug.41. 1. 
،  ، و قبـــرص ، وســـوريا ، ورودس ، وليكيـــا ، وكــوس ، مـــن أتيكـــا ، عمـــى ســـبيل المثــال جــاءت أفضـــل أنـــواع العســل( 4)

 ، وغيرىا. وصقمية
وكاسيوس فى وصفو لالستيالء عمى مصر: جميع السكان الذين أعاله. يحضرنى ىنا ما قالو دي 25انظر حاشية  (5)

و  اكفيرت التماثيل ...قاوموا لبعض الوقت خضعوا فى النياية ... أمطرت السماء ليس ماءًا فحسب بل دمًا ...
 . .Dio Cass. 51.17.4-5انفجر أبيس باكيًا: 
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( ، فيل كانت ىذه ىى الشفقة الفرجيمية  يميو وما 377األبيات  حتى الموت، وىو يقاوم )
وىل كان ىذا ىو إحساس فرجيميوس الخاص نحو مصر التى وقعت  (9)الشييرة نحو المقيورين؟

الرومان؟ وىل كان ىذا ىو ثمن النصر وثمن تأسيس اإلمبراطورية الذى اتضح من  فى أيدى
تقوم أدلة قوية تشي بنزعة فرجيميوس الذى اىتم دائمًا بمعاناة  (2)شواىد عدة فى " اإلنيادة "

الضحية؟ ومما يغرينى بقبول ىذا التفسير ىو أن أعمال فرجيميوس وحدة سياقية واحدة تعكس 
وبالتالى فقصة البوجونيا مرتبطة بالسياق العام ألشعاره ، وال يمكن أن نقرأىا ،  عقمية واحدة

 .(3)بمعزل عن غيرىا من النصوص لذات الشاعر
، (4)يخمو من المعاناة لعل من األفكار القائدة فى أعمال فرجيميوس كميا ىو أن العالم ال

ذلك خيالو المتوقد وحساسيتو ، وساعده عمى (9)وىى فكرة عبر عنيا بعديد من الصور فى أعمالو

                                           
 أتفق مع مكاى فى الممحوظة التى سجميا عن فرجيميوس: (9)

A. Mckay, Vergil’s Italy (Adams & Dart 1971) 43: “Vergil has profound sympathy for 

defenders of the lost cause”. 

 ( ،  انظر: بما فييم ديدو عن تعاطف فرجيميوس الشيير مع المقيورين )
R.D. Williams, “The Aeneid”, in: The Cambridge History Of Classical Literature, vol. 

II part 3, The Age Of Augustus, ed. E. J. Kenney (Cambridge 1990 ) 58 ; S. Casali,      

“Aeneas And The Doors Of the Temple Of Apollo, CJ 91 (1995) 7 f. 

ة " ىى أبرز الشواىد عمى ذلك ، فقد صورىا فرجيميوس ضحية لرسال اإلنيادة بالكتاب الرابع من " Didoلعل ديدو  (2)
 ، عن ىذا الموضوع ، انظر: ، وضحية  لعظمة روما Aeneasأينياس 

Magda El-Nowieemy, (b) “The Image of Phoenicia in Roman Poetry”, in: Proceedings 

Of the International Congress On Palestine in the Light of Papyri and Inscriptions 

(Cairo 2000) 131 f. 
 السياق أحيل القارىء لمدراسة التالية: فى ىذا ( 3)

W. Briggs, “Lines Repeated From The Georgics  In The Aeneid”, C J 77 (1982) 130-

147. 

ييـــدف ىـــذا المقـــال إلـــى دراســـة األبيـــات المكـــررة مـــن  " الزراعيـــات " فـــى " اإلنيـــادة " )بتغييـــرات أو بـــدون تغييـــرات(. 
،  التكـرار نـاتع عـن نيـة فرجيميـوس المتعمـدة لـربط القصـيدتين بموضـوعات مشـتركةويخمص بريجز إلى نتيجة أن ىذا 

 ولغة مشتركة.

 عد سيجال فرجيميوس وريث الشعراء التراجيديين اإلغريق العظماء:( ي4)
C. Segal, “Ovid‟s Orpheus and Augustan Ideology”, TAPA, 103 (1972) 476. Cf. R. 

Jenkyns, “Pathos, Tragedy And Hope In The Aeneid ”, JRS 75 (1985) 60-77. 
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، وقصة أريستايوس والبوجونيا  ، ومقدرتو عمى إتقان التصوير، والتعبير القوى وحساسيتو الشديدة
صادرة عن تمك المخيمة الخصبة. وبعد أن كانت قصيدة " الزراعيات " كميا تدور حول الزراعة 

اإليطالى ، جاءت ـ  انى، أى تركز عمى التوجو الروم اإليطالية وحول استعادة الماضى الرومانى
يطاليا إلى مصر . فمماذا خرجت من قمم فرجيميوس تمك (2)النياية لتبعد النظرة عن روما وا 

 الكممات فى وصف مصر وىو الشاعر الذى يمتمك زمام التصوير بذكاء ويمتمك عقمية أبعد ما
كيف  (3)وكتافية؟تكون عن البساطة؟ ألم يكن مدركًا لظروف ما بعد أكتيوم ولطبيعة الدعاية األ

لسياسية األوكتافية مصر فى يتسق ىذا التصوير لمصر مع المنظور الذى أولت بو الدعاية ا
 ل كثيرًا إلى التأكيد عمى نقطتينفى ىذا السياق أمي (4)أكتيوم؟ أعقاب

دراكو لمعالم ككلأولا   .(5): الشمولية فى مفيوم فرجيميوس وا 
 .(6)الشعوب والحضارات األخرى : مرونة فرجيميوس العقمية تجاهاثانيا و

                                                                                                           
، وأورفيـوس  " الرعويـة العاشـرة ، وجـالوس فـى " " الرعويـة الثانيـة فـى " Corydonانظر عمى سبيل المثال كوريـدون  (9)

 اإلنيادة ". " ، وديدو بالكتاب الرابع من " الزراعيات بالكتاب الرابع من "
، عمى ىذا التوجو نحو مصر قائاًل إن مصر بذلك ُعدت أقدم الحضارات  Miles (1980) 256يعمق مايمز  (2)

، وعن طريق جعل البوجونيا تنشأ كعادة أساسية لممصريين ، فقد وضعيا فرجيميوس فى بداية الحضارة  وفى  جميعيا
 قمبيا.

(3) H. Rowell, Rome In The Augustan Age (Norman 1962) 45 ff.  

(4) Cf. Hor., Od. 1.37; Prop. 3.11.27 ff., 4.6; Ov., Met. 15. 826 f. 
 يقول رامان سمدن: الشك أن النظرة الشمولية تعد من سمات األديب العظيم ، عمى نحو ما (5)

Raman Selden ed. & introducer, The Theory of Criticism from Plato to the Present: 

A Reader (Longman 1988) 419: “the great writers transcend the particular  outward 

forms of history because their works give us a universally valid account of human 

nature”. 

 أستطيع أن أقول فى ىذا السياق أن ماينطبق عمى شكسبير يمكن أيضًا أن ينطبق عمى فرجيميوس ، انظر:
I. Kamps, “Introduction: Ideology and its Discontents”, in Shakespeare Left and  

Right, ed. I. Kamps (Routledge 1991) 1: “Shakespeare transcends his historical moment-

he is not for an age but for all time-because his genius allowed him to capture what is 

most true, universal, and enduring  about human nature.” 

 فيذا ىو نفس الحكم الذى نحكم بو عمى فرجيميوس.

     .El-Nowieemy (b) (2000) 125-132 ، انظر: عن تفاصيل ىذا الموضوع( 6)
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أعتقد أننا إن لم ننتبو ليذين الجانبين فى عقمية فرجيميوس فقد فشمنا فى أن ننصف 
  فرجيميوس بأصالتو وحساسيتو وروعتو. وال أود أن أنظر إلى القضية من منطمق التقسيم 

بالمفيوم ، و محاولة التحديد الظالمة ىل ىو شاعر أوغسطى أم مضاد ألوغسطس  التقميدى
. فقد جعمتنا الدراسات التقميدية لنصوص فرجيميوس واقعين تحت (9)السياسى ليذين المصطمحين

تأثير االنطباع السائد بأنو شاعر أحادى التفكير، أى رومانى. ولكنى اعتقد أننا لو حصرنا 
طنية ىى إال كتابات و  أنفسنا فى نطاق ىذا التفسير التقميدى ، وىو أن كتابات فرجيميوس ما

 .(2)تعظم روما فقط فإننا بذلك نبخسيا حقيا من التقدير

. (3)صحيح أن فرجيميوس شاعر وطنى ، ولكن ليس ىذا كل ما ىناك لتفسير أشعاره
، وأال نغمض أعيننا عن العناصر األكثر روعة بقصائده والتى  يجب أن ننظر أبعد من ذلك

تدير ظيرىا  ، والتى ال الرقيقة إلى العالم، وأىميا تمك النظرة  تعكس الجانب المرن فى عقميتو

                                           
، ىو إحسـاس شـديد  األوليجتمع فى فرجيميوس عنصران يكادان يبدوان متضادين ، وقد يصعب تصور اجتماعيما:  (9)

كـان فـى نفـوس  ، قـوة عقميـة وقـوة تصـورية لممواقـف الجـادة ، تعكـس مـا الثـانىفـة والتعـاطف. ووتعبير قوى عن العاط
الرومــان مــن الكبريــاء والعظمــة. ولعــل اجتمــاع ىــذين العنصــرين كــان ســر عبقريــة فرجيميــوس الفريــدة ، التــى يصــعب 

 إخضاعيا لمتقسيمات السياسية المحددة.
أن اىتمام فرجيميوس بالحالة اإلنسانية أكثر من اىتمامو بقدر روما ىو  ـ وىو صائب فى اعتقاده ـ يعتقد جالينسكى (2)

 يعمل لخمود ممحمتو ، انظر: ما
G.K. Galinsky, Ovid’s Metamorphoses (Oxford 1975) 215. 

 ، فى ممحوظتو الحصيفة التى أبداىا: Williams (1990) 73 أتفق مع ويميامز 
“No other Roman poet was less dogmatic, more able to appreciate the viewpoint of 

contrasting personalities. It is because of his many-sidedness that in every generation 

since his own Virgil has been the most widely read of the Roman poets”. 
أسيمت بالكثير فى حيوية تمك  ـ إن جاز التعبيرـ الكالسيكية  لعل الثورة التى حدثت مؤخرًا فى تفسير النصوص  (3)

 اآلداب ، ولعل كممات جالينسكى خير تعبير عما لحرية التفسير من أثر إيجابى:
G. K. Galinsky, “Reading Roman Poetry In The 1990‟s”, C J 89 (1994) 297: “The 

current modes of interpreting Roman poetry are hard to reduce to a common 

denominator, and that is a healthy phenomenon ”. 
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حساسو العميق بالواقع ، كمصر عمى سبيل المثال ، فحساسيتو الشديدة لمحضارات األخرى  ، وا 
 ائدهـ، ومن ىنا قدمت قص (9)ية العامةـبو من مآس ومعاناة جعمو ييم نفسو بالقضايا اإلنسان وما

 .(2)رةالنماذج لدراسة األدب اإلثنى فى اآلونة األخي

 وبما أن النحل يرمز أيضًا إلى الحالة اإلنسانية بصفة عامة ، عمى نحو ما أوضح لنا

، من ىنا فقد تخطت نظرة فرجيميوس الحدود  الشاعر من خالل الكتاب الرابع من " الزراعيات " 
 .(3)القومية، وتخطت التجربة الرومانية واإليطالية واتجيت نحو الشرق

                                           
، واكتشف النقاد "  ظير فى السنوات األخيرة لتجاه جديد فى الدراسات الفرجيمية ىو بمثابة إعادة تقييم شاممة ألعمالو( 9)

ة اإلنسانية التى تتخطى كل ماىو الصوت الخاص " لفرجيميوس. ىذا الصوت يعنى تفسير فرجيميوس الخاص لمتجرب
، وىو صوت حزين ميموم  محمى أو وطنى. ويعكس ىذا الصوت الخاص نظرة فرجيميوس لمعالم بمفيومو الواسع

" المعروف  الصوت العام " ، وميموم بالثمن الذى تكمفتو اإلمبراطورية. وىذا بخالف بقضايا البشر بحساسية شديدة
" تعود إلى  صوتى فرجيميوس " الذى ييتم بالشعب الرومانى. ولعل نظرية ، وىو الصوت الوطنى لفرجيميوس
 الستينيات: 

A. Parry, “The Two Voices Of Virgil‟s Aeneid ”,  Arion 2 (1963) 66-80. 

فقد آثار بارى الشكوك حول " اإلنيادة " ، وأوضح كيف أن إصرار فرجيميوس المستمر عمى عظمة اإلنجاز 
، يقابمو بنفس الدرجة إصرار عمى الثمن الرىيب الذى ينبغى دفعو  سيس السالم والنظام والحضارةالرومانى ، وتأ

من أجل ىذا المجد. إال أن ىذه النظرية لم تمق اىتمام الكثيرين من النقاد آنذاك. ولكن فى اآلونة األخيرة ردد 
 النقاد نظرية بارى وأيدوىا وأضافوا إلييا. انظر عمى سبيل المثال:

Wiltshire (1984) 1 f.; Williams (1990) 72 f.; C. Martindale, Redeeming the Text: Latin 

Poetry and the Hermeneutics of Reception (Cambridge 1993) 40 ff.; Casali (1995) 5. 

 ثم أعيد مؤخرًا طبع مقال بارى فى الكتاب التالى:
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رار فرجيميوس بترك عالم التراث إلى ما ىو أبعد من ذلك حيث يرى أن ق   .Miles (1980) 256 fيذىب مايمز (3)
، وأن الماضى  وراء تجربتيم الخاصة الرومانى المألوف ىو تأكيد ضمنى بأن عمى الرومان أن ينظروا إلى ما

الرومانى لن يكون المرشد المناسب لمستقبل رومانى. ومن وجية نظر مايمز فقد فحص الشاعر طرقًا تقميدية مختمفة 
 ، ثم ينيى مايمز بقولو: تؤدى سوى إلى الحرب األىمية أو اليأس أنيا اللمحياة الرومانية ولكن ثبت 
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